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இ�த ���ைல� ப��

உ�க��� இ�����, இைணய �லகமான, ����ல��� இ���
�ைட���ள�1

இ�த இைணய �லக� த�னா�வல�களா� வள��ற�. ����ல� ப�ய
த�னா�வல�கைள வரேவ��ற�. தா�க�� ����ல��� இைண��
ேம�� பல ����கைள அைனவ�� ப���மா� ெச�யலா�.
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உலகளா�ய ெபா�� கள உ�ம� (CC0 1.0)

இ� ச�ட ஏ��ைடய உ�ம��� ���க� ம��ேம. �� உைரைய
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode எ�ற �கவ���
காணலா�.

ப����ைம அ�ற�
இ�த ஆ�க��ட� ெதாட��ைடயவ�க�, உலகளளா�ய ெபா��
பய�பா���� என ப����ைம� ச�ட���� உ�ப��, த�க� அைன���
ப����ைமகைள�� ������ளன�.

��க� இ�வா�க�ைத� ப�ெய��கலா�; ேம�ப��தலா�; ப�ரலா�;
ேவ� வ�வமாக மா�றலா�; வ�க� பய�க�� அைடயலா�. இவ����
��க� ஒ��த� ஏ�� ேகார� ேதைவ��ைல.

இ�, உலக� த�� ����டக� ச�க�� ( https://ta.wikisource.org ), த��
இைணய� க��� கழக�� ( http://tamilvu.org ) இைண�த ����ய����,
ப�ேவ��ய ��க�� ஒ��. இ���� �ய��ைய� ப��,
https://ta.wikisource.org/s/4kx எ�ற �கவ��� ��வாக� காணலா�.

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode
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Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

This is a human readable summary of the legal code found at
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode

No Copyright

The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain
by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law including all
related and neighboring rights, to the extent allowed by law.

You can copy, modify, distribute and perform the work even for commercial purposes, all
without asking permission.

This book is uploaded as part of the collaboration between Global Tamil Wikimedia Community
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�க�ைர

“ந� நா��� க�ேறா� என�ப�பவ� (இ�நா���) வா��தா� எ�றா��
அவ�ைடய எ�ண�க�� ெசய��, �றநா�டவ� ந��யனவாகேவ
இ��தைமயா�, ேவ�� நா�டவராகேவ �ள��ன�. �ழ�� ப�வ�ேத,
தா�, தா� த�த பாெலா� உட� ஊ��ய த�� ெமா�ைய இக��தன�;
த�� �ைனைவ� ைக��டன�; த�� வா�ைவ� �ற�தன�;
த��நைடைய� தா���ன�; த��ைடைய மா��ன�; த��� க��ைய�
���ன�; த��� ப�பா�ைட� ைக����த�� ம�க���ய
சா�றா�ைமைய� ைக��, கால� ெச�ற ேத�யக� பார�யா�
��வ�ேபால ‘நாமம� த�ழெரன� ெகா��’ உ�� வா��தன�.
‘தா�நா������ ெகா�ேட ேவெறா� ேப� நா�� ம�களாக ந�ைம
மா����டேத இ�த அ��யெமா�� க��’ என அ�ண� கா��ய�க�
�த�ய சா�ேறா� கழ�ய ெசா�க� இ��� ஒ� மாற��ைல!”

எ�� 50 ஆ��க�� ��� (1954) எ��ய எ��� இ��� �ட�
ெபா���வதாகேவ உ�ள�. இ�வா� ��யவ� உைரேவ�த� என
உ�தம�களா� ேபா�ற�ப�� ஒளைவ. �.�ைரசா� ��ைளயாவ�.

சாதாரண ஒ� ந��தர� ���ப��� �ற��, க���� ப��ைப�� ெதாடர
��யாம�, நகரா�� அ�வலக��� ேச��� ப����தவ�; உ�ள�ேத
ஆழ� �ைத�� �ட�த த��ண�வா�, கர�ைத� த��� ச�க� ேபா��,
ஆ��ய� ப������ ெகா�ேட ‘���வா�’ ேத�� எ��� ப�ேவ�
உய��ைல� ப��க�� ப����தவ�; தம� க�� உைழ��னா��,
�ய���னா�� ஆரா���� �ைற�� ��தகராக �ள��யவ� ஏ� பா���
எ��த�,



�க�ைர

க�ெவ���கைள� ப�ெய��த�, ெச�ேப�கைள� ேத�� கா�ட�
இ�ேனார�ன ெசய�களா�, ப�கைல�கழக�க�� ஆரா����
ேபரா��யராக� �க��தவ�; ெச�த��� ��ய �லைம ெப�றேதாட���
ைசவ ��தா�த� ��� ��மா� �ைழ�ல ��கவ�; த�� உண���ள
����கண�கான மாணவ�கைள உ�வா��யவ�. த�� இல��யவரலா�,
ப�ைட� கால� த�� ம�ன� வரலா� ேபா�ற அ�ய ��கைள ஆ��யவ�;
ப�ேவ� ��க�� உைரநய� க�ட உரேவா�; ஊ�க�� உ�ைம�
ெபய�கைள� த�க சா��க�ட� ���யவ�, நாநல� ��கவ� எ��வ�
ேபாலேவ ேப�வ��, ேப�வ� ேபாலேவ எ��வ�� ெச�யவ�லவ�!
உய��ைல�ப��, க���, ப�கைல�கழக� என� ப�ேவ� �ைலக��
ப����� ெகா�ேட இரெவ�லா� க����� ஆ�ர�கண�கான
ப�க�க� எ��� ���தவ�; ஆ��ல���� ேபா�ய �லைம ெப�றவ�
வடெமா��� அ��தவ� தா� வா��த கால��ேலேய ‘��தா�த கலா��’,
‘உைரேவ�த�’, ‘த���ெச�ம�’ எ�� தைகசா� ப�ட� ெப�றவ�!
‘ஒளைவ’ைய� க�ணா� க�ேடா��ைல; இ�த ஒளைவைய� காண
���தேத எ�� பல�� ம���� ேபா���ப� வா��தவ� ஆ�! அவேர,
உைரேவ�த�’ ஒளைவ �.�ைரசா� ��ைள.

‘ேதா��� �கெழா� ேதா��க’

எ��� வ��வ� வா�ெமா��ேக�ப வா��தவ�!

இ�த� சா�ேறாேரா� 1951ஆ� ஆ�� �த� ந��� ெகா��� ேப�
என��� ���ய�. அவ��� வய�� இைளயவேன எ���, எ�ைன��
ஒ�ெபா��டாக� க�� எ�பா� ேபர�� கா��ய ெப��தைக! யா�,
ம�ைர� ��வ��வ� கழக��� ெசயலாளராக இ��தேபா�, ைசவ
��தா�த� ெதாட� ெசா�ெபா���� ஏ�பா� ெச�தேதா�, அவர�
அ�பதாவதா�� ம��ழாைவ� �ற��ற� ெகா�டாட��, அ��,
‘உைரேவ�த�’ எ��� உய�ய ப�ட�ைத வழ�க�மான �க��� நட�தைத
இ�� �ைன�தா�� என��ள� ����� ெகா��ற�.

இ�த� ெதாட�� எ�பா� இ��தைமயா�, இவர� இ�ய வா��ைக
வரலா�� ��ைன எ��� ெபா��ைப� �����, ‘சா���ய அகாெத�’
என�க��தைத� ெப�ைமயாக� க����ேற�.  

அ�ைம� கால��� ந��ைடேய வா��தவ� உைரேவ�த�’ எ���
இவர� வா��ைக� ���ைப ஒ�வ�� �ைறயாக எ�� ைவ�க��ைல.



�லவ� �.நா. அ�ெவா� எ��ய வா��ைக� �����, உைரேவ�த��
��றா�� �ைறைவ ெயா�� ெவ�வ�த ‘உைரேவ�த��� ஒ� ��றா��’
எ�� ��ெவ����; அ�� ெவ�வ�த ேகாமா� ம.�. இராகவ� எ��ய
வா��ைக� �� �����, ெச�ைன���ள எ� ஆ��ய� ெப��தைக
ேபரா��ய� ��. �. �வம� வழ��ய ‘இ�பதா� ��றா��� த���
�றனா�வாள� ஒளைவ �.�.” எ�ற ‘க��தர�க� க��ைர’�� இ���
எ�த� ெப��� �ைண���தன. உைரேவ�த�� ��மகனா�, ம���வ� ��.
ஒளைவ �, ெம�க�டா� அ��த ���ப� ெச��க��, உைரேவ�தேர,
��க�� ���ைரக�� த�த �����க�� ைகெகா��� உத�ன.

இ�த �ைல ேம�� ���� எ��வத�� இய��; ��ைன� ப��ேபா���
அ��� ஏ�படாதவா� ���கமாகேவ எ�த�ப���ள�!

இ��ைல� ப��பவ� எவ��காவ�, அ�ைன� த���� த�யா ஆ�வ��
ைசவ��தா�த�ைத� ெத��� ெகா�ள ேவ��� எ�ற ேவ�ைக��
உ�டா�மானா� அ�ேவ என��� ெப�� ேப�!

வா�க த��!

ச. சா�ப�வனா�



���ைர

‘த�ழ��� இர�� க�க�’ எ�� ெசா�ல�த�வன ெதா�கா��ய��,
����ற��; ஏற�தாழ �வா�ர� ஆ��க�� ��ப�டதா�ய
‘ெதா�கா��ய�’, த�ழ�ெச� ந�றவ�தா�, �� ��ைமயாக�
�ைட���ள�. இத�� அ�கால�ேத உைரக�டவ� பல�. அவ��
�த�ைமயானவ�.இள��ரண�. ெதா�கா��ய� ��ைம��� உைரக�ட
சா�ேறா�. இவ�த� உைரேய, ��ன� வ�த உைரயா��ய�க��� கல�கைர
�ள�க�’ எனலா�. நய�ைர கா�ப�� நாயக� இவ�!

ெதா�கா��ய� ெபா�ள�கார��� இட� ெப�வ� ‘உவைம�ய�’. ஒ�
ெபா�ேளா� ஒ� ெபா�ைள ஒ����� கா�ப� ‘உவைம’ என�ப��.
இதைன �ள�க வ�த இள��ரண�,

“இதனா� பய� (உவைம�ய�� பய�) எ�ைன ம��பேதா ெவ��, �ல�
அ�லாதன �லனாத��; அல�காரமா�� ேக�டா��� இ�ப� பய�த��.
‘ஆ� ேபா�� ஆமா’ என உண���ய வ�, அதைன� கா�டக��� க�டா�,
�� ேக�ட ஒ��ைமப�� இஃ� ‘ஆமா’ எ�� அ���. ‘தாமைரேபா�
வா��க��� ைதய��’ எ�றவ�, அல�காரமா�� ேக�டா��� இ�ப�
பய���!”

எ�ப�. ‘உவைம�� பய�யா�?’, எ�பத�கான �ள�க� இ�. இ�வைக�
பய�க�; ஒ��; ெத�யாத ஒ�ைற� ெத�ய� ப���த�. (எ.�.) ‘கா��� ப�
(ஆமா) எ�வா� இ����?’ எ�� ஒ�வ� ேக�டா�, அ� ����
ப�ைவ(ஆ)� ேபா� இ����’ என�. ம�ெறா��; ெச���� அ�
(அல�கார�) ஆக அைம��, ப��பவ��� இ�ப� த�த�. (எ.�.) தாமைர
ேபா�ற ஒ� (வா�) ெபா���ய �க��ைன�ைடய ெப�கேள (ைதய��).

இ�வா� உைரநய� கா�� ��தக�க�, இள��ரண���� ���� ந�
த�ழக��� ேதா����ளன�. ந��னா����ய�, ேபரா��ய�,
ேசனாவைரய�, ப�ேமலழக� ேபா�ேறா� இ� வ�ைச�� ைவ��
எ�ண�த�க ெப�� உைரயா��ய�க�.

அ�ைம� கால��� வா��த ெப�யா�க��, ெப�ய �ராண����
�ள�க�ைர க�ட ‘�வ�க�ம�’ �.ேக. ���ரம�ய �த�யா�,
����ற���� க�பராமாயண����� �ள�க�ைர க�ட ‘க�ராச
ப��த�’ ெசக�ர பா��யனா� ஆ�ேயா� ����ட�த�ேகாராவ�. இவ�க�
வ�ைச�� ைவ�� எ�ண�த�க ேபரா��ய�-ஒளைவ �.�ைரசா� ��ைள
ஆவா�!



“���� �ல�ைம கா��வ�� ��ண�ஞ�
ேம����ெசா�ல��ைலேவ��பலா�-ேதா���� உ�ள �ைளெகா����
உ�ைம உைழ�பாள� அ�ள� �ைறயாத ஆ�!”

எ�� �ர���க�ஞ� பார�தாசனாரா� ேபா�ற� ெப�பவ� ‘உைரேவ�த�’
ஒளைவ �ைரசா���ைள!

‘உைரேவ�த�’, இ�லற ஏ�தலாக இல��யவ�; ேபரா��ய�
ெப��தைகயாக� �ற��யவ�; ச�க� ெதாைக ��க��� �றவ�����
உைரநய� க�ட உரேவாராக� �க��தவ� ைசவ��� �ற�ைப�� ைசவ
��தா�த��� ேம�ைமைய�� எ���ைர�த ��தா�த ��தக�; த���
ெசா�க�� ெபா��நய� கா�ப���, ஊ��ெபய�க�� உ�ைமதைன
எ���ைர�ப��� ெசா��� ெச�வராக �ள��யவ�. இவ�றா�
‘உைரேவ�த�’ என� ேபா�ற� ெப�றவ�; உய�ப��க� �ைற�த ��ய
ப�பாள�; இ�வைக�� �க�� ெச�வராக வா��தவ�!

இ�த� ேபரா��ய�� வா��ைக வரலா�ைற அ�வதனா�, ஒ�ெவா�வ��
‘ந�ற�����, ந� அ�ைம� ��நா����� பா�பட ேவ���’ எ��
உய� எ�ண� ெகா�வ�. அத�� இ��� ெப��� உத�� என ந�பலா�.



இ�லற எ�த�

“ச�க இல��ய�க� இர�டா�ர� ஆ��க�� ��ப�ட
பழைம�ைடயைவ எ�� ���ேபா� பழைம�� ஏேதா
ெப�ைம���பதாக எ��, அதைன� �ைற��� �� ம����ற
அ�ப�க� �ல� இ��� இ����றன�. த�� ந��� ேத��, பா��
உ�� வள���, அவ�கள� உ�ள��� த��பா� ேவ�ப�� �ைன���
ஒ�வைக உண�� இ��ேத வ��ற�. அவ�க� ����� ஒ�ெவா�
����� ஊ����� இ�ேவ��ைம �ண�� நாளைட��தா� ����.
ஏென��, அ� அவ�க�பா� ப�லா�ர� ஆ��களாக ேவ���� ப�ைச
ெகா����ப�!”

“�க�பழைம வா��த ச�க இல��ய� ேதா��ய கால�, த�ழக��� த��
ம�கைள� த�� ம�னேர, த�� ெந���, த�� ெமா��� ஆ�� ���த
கால�; ம�க�, த�ேழ �ைன��, த�ேழ ெமா���, த��� ெசயேல ���த
த��த��� கால�; ைவ�க�, ெபள�த�, ச�ன� �த�ய சமய �ண��க�
ெப��� பரவாத கால�; �லவ�க� இய�ற���, பாண�க� இைச�த���,
��த�க� நாடக� த��� ேப� வள��க, ��ம�ன�� ���ல�
தைலவ��, ெச�வ��, அ� �வ���� ெப��ெகாைட ����, ��த��
வள��த ெப�ைம� கால�; ��ெப�� �லவ�க� ம�ன� ேபரைவ��
இ���, அர�ய� க����க� அளவளா� இ��த அ�ைம�கால�!”

-இ�வா�, ��ப�ேத� ஆ��க�����, ‘ச�க இல��ய� த���ற��’
எ�� க��ைர��, ��த�� வள��த - வள��த பா�ைம �����,
த�ழ�க�� ஒ� �ல� த��� ெப�ைம அ�யா����� அவல�ைல
����� எ��யவ� ‘உைரேவ�த�’ என ஊ�� உலக�� ேபா��� ஒளைவ
�. �ைரசா� ��ைளயாவா�!



�ற��� ப����

‘சா�ேறா� உைட�� ெதா�ைடநா�’ எ�ப� பழெமா�.
இ�நா���பா�ப�ட ெத�னா��கா� மாவ�ட�, �லவ� ெப�ம�க�
ேதா��ய �ற�����ய�. இ�மாவ�ட���, ���வன����
அ�ைம�� அைம����ப�, ‘ஒளைவயா� ��ப�’ எ��� ����,
அ����, க��க� (ஊ�� கண�க�) மர�� ேதா��யவ�
��தர���ைளயாவா� எ�பா�.

இவ�,த����� அளவ�ற அ��ைடயா� ம�ல� ��க���, பல ெச���
��க� இய��ய மா��ன�. இவ��� அ�ைம வா��ைக� �ைண�யாக
வா��தவ� ச��ரம� அ�ைமயா�. இவ�க�� இ�லற�பயனா�� ெப�ற
ம�க� ஐவ�. அவ�க� �ைறேய ம�லாசல�, �����மாரசா�,
���ரம�ய�, �மாேத�, �ைரசா� எ��� ெபய�ன�. �மாேத���,
�ைரசா��� இர�ைட� ��ைளக�.

5.9.1902இ�, ேதா��ய அ�த ஐ�தா� �ழ�ைதேய ‘உைரேவ�த�’ ஒளைவ
�.�ைரசா���ைளயாவா�! ெப� �ழ�ைத �மாேத� இய�ைக
எ����ட�!

உைரேவ�த�, தா��பா� இ�லாம� வள��த ��ைள. ‘த���பா��
�ைள�க� ேபா�� இவ���� தா��பா� எ����?’ என இைறவ�
க��ன� ேபா��!

இ��ழ�ைத,��கால��� த�ழக���, உைரஉல�� ஒ� ெபா�கால�ைத
உ�வா�க� ேபா�ற� எ�� க���தா� இைறவ� ‘ஒளைவ’ எ���
ெசா�ைல �தலாக�ைடய ஊ�� இ�த� ெச�த��� ெச�வ� �ற��மா�
ெச�தன� எனலா�!

உ���� ெதாட�க� க�� க�ற உைரேவ�த�, ���வன��� இ��த
அெம��க ஆ��கா� ந�ப� உய��ைல� ப���� (அ�ேபா� ஏ.ஏ.எ�.
உய��ைல� ப�� என அைழ�க�ப�ட�; ��� வா�ட�� கட�
உய��ைல� ப��) ப����� வ���வைர ப��� �ற�பாக� ேத�னா�.

���, ேவ�� ஊ�� க����� இைட�ைல (Intermediate) வ���� ேச���
ப��றா�. ஆனா� க��ைய� ெதாட��� ப��க வா����லா� ேபா���.



த�ைத��� ��ன�, தைமயனா� ம�லாசல� ��ைள�� ெபா����
���ப� இ��த�; அவ�த� �ைண�யா� ���யேகா� எ�பவ�.
இவ�க�� ந�லாதர� உைர ேவ�த��� இ��த� எ���, ஏேத�� ஓ�
அ�வ� பா��க ேவ��ய �ைல ஏ�ப�ட�. ஆத�� வ�வா�நா�ட�தா�,
உட�நல� ��ைம� க�கா��பாள� (Sanitary Inspector) ப��� அம��தா�.
ஆனா� அ�ப��� ���க ���ப ��ைல. த���ப� யா��த�ெக�ேற
ேதா��யவராதலா�, நகரா�� ம�ற அ�வ����� �ல�னா�!



இளைம�� த�ழா�வ�

உைரேவ�த�, ைசவ� ���ப���, அ��� த����� அள�லா� ப���
ெகா�ட ���ப���, ெச��� இய��� வ�ைம�ைடய ஒ�வ��
��மகனாராக� �ற�தவராத�� இய��ேலேய த���ப���
ெகா�டவரா���த�� �ய� ��ைல, ேம��, அ.ஆ.ந. உய��ைல�
ப���� உைர ேவ�த���� த�ழ�����யவ�, த�ழா��ய� �கா�
ேகா��தசா� ெர��யா� ஆவா�. அ�ேபாேத, த� த�ழா��ய�பா����
ஐ������� ைகெய���� ப��ைன ஆரா�� �ற� ெப����தா�
உைரேவ�த�. ப��ைப ����, நகரா���� அ�வ� பா��க�
ெதாட��யவ�, ஆேற மாத��� �ல� ��டாெர��, அத��
அவ�பா���த ஆ��த த�ழா�வேம காரண� எனலா�. அவர� மன���
ஓயா� அைலேமா�� ெகா����த எ�ண�, ‘த�ைழ �ைறயாக� ப�ல
ேவ��� த��� ேபரா��யராக� �கழ ேவ���’ எ�பேதயா��!



கர�ைத� க��

அ�கால���, த�ைசையய����ள ‘கர�ைத� த��� ச�க�’ த�����
ெச�த ெதா��க� எ��� பலவா�. ‘த�ழேவ�’ என� தர�ேபா���
த.ேவ. உமாமேக�வரனா� அத� தைலவராக இ���, அள�ப�ய ெதா��க�
���� வ�தா�!

த��த�� ப��வத�� ஏ�ற இட� கர�ைத� த��� ச�கேம எ��ண��த
உைரேவ�த�, தம� 22ஆ� வய��, ெசா�த ஊரான ஒளைவயா� ��ப�ைத
���� த�ைச� �ைசேநா��� தம� ெந�ய இ�ய த��� பயண�ைத�
ெதாட��னா�.

“அ�நா��, ‘ப�மர� நா�� பறைவ’ேபா�, கர�ைத� த��� ச�க�
எ��� ேபராலமர��ைன நா�� ெச��, அத� த��ய �ழ�ேல இைள�
பா�, ந�ற�� நல� மா��, ��தாக ெவ�� ேபா��, பழ�த���
வளைமைய��, ெச�ைம ைய�� த� உைரயா�� எ��தா�� வள����
பர��ய ெப��ெதா��� ஈ�ப�ட �லவ� ெப� ம�க� பலராவ�.
அவ�க�� தைலயாயவ� ந� ‘ஒளைவ’

எ��, கர�ைத�� வா��த ேபரா��ய� �.�வம� ��வ� இவ� க�த�
த��!

�வமண��� இ�ெசா�; உ�மண��� ���� இயல�� ஒ��� க�க�;
அ�� மண��� ��ேநா�� இளநைக ஒ�� ெச�வா�; ெசா�ெபா����
ெச�க�; �ர�ைர ந��� நா��: ெச�பாக� த�� ேப�� ����� கா���
�க� எ��பான ����வ� - இ�தைன�� ெகா�� �ள��யவ�
த�ழேவ� த.ேவ. உமாமேக�வரனா�. ெபா�� த���தா�� ப� ேபா��
��ற �லவ� �ழா� ��ேயற� த��தவா�, கர�ைத� த��� ச�க�ைத
வள��த சா�ேறா� இவ�! இ�த� ச�க�ேதா� அ��க� ெதாட��ைடய
�வ�க� பல�. அவ�� ����ட�த��ேதா� இ�வ�. ஒ�வ�, ‘கர�ைத�
க�யர�’ �. ேவ�கடாசல� ��ைள. ம�றவ�, ‘நாவல�’ ந.�. ேவ�கடசா�
நா�டா�.

‘கர�ைத� க�யர�’ த�ைச �ய ேப�� உய�கலாசாைல, ��ைவயா��
அரச� க���க�� தைலைம� த��� �லவரா����, கர�ைத� க����
ேபரா��யரா� �ள��யவ�. இல�கண�ைத�� இ�ைம�ற� க�����



�ற��, எவ�ட��� இ�ைமயாக� பழ�� ப��� ெகா�டவ�. ‘த���
ெபா��’ எ��� ��க�த�� ஆ��யராக இ��தவ�.

அ�வாேற, ந.�. ேவ�கடசா� நா�டா��, ���� �ச� ஈப� க������,
அ�ணாமைல� ப�கைல�கழக���� த���ேபரா��யராக இ���,
��ன�� கர�ைத� த���ச�க� க���� தைலவராக�� இ��தவ�.
�ல�ப�கார�, அகநா�� �தலான ��க�� உைரயா��ய�.

இ���வ�பா�� த�� க��� த�ழா��யராக வர ேவ��� என
����யதனா�தா�, கர�ைத� த��� ச�க�ைத நா� வ�தா� உைரேவ�த�.

ஒ�வைர� பா��த அள�ேலேய அவ�� �றைமைய அள�த��� ஆ�ற�
ெப�ற ‘த�ழேவ�’, த� ச�க��� ெப�ைமக�� வ�த உைரேவ�தைர�
த���ச�க� ப���� ஆ��யராக� ப��லம���னா�. அத�ட�, ச�க
�லக� ப��� தர�ெப�ற�. இ��ர��ேம, உைரேவ�த� மன� ம���
ந�ப�களா�ன.

உைரேவ�த�, த��ைடய அ���ண�, அ��ெசய�களா� த�ழேவ��
உ�ள�ைத� ெப��� கவ��� ெகா�டா� எ�பத��� �ல சா��க�
கா�டலா�.

ச�க��� சா���, ‘ெதா�கா��ய� - ெத�வ� �ைலயா� உைர’ ��
ெவ��ட ஏ�படா���. ஒைல� �வ� ப��ப��, ��ேப ப��� ெப�றவ�
உைரேவ�த�. எனேவ ெத�வ� �ைலயா� ஏ��ைன� ப���, அதைன�
பக��� எ��� ப� இவ���� தர�ப�ட�. அ�ேபா�, த�ழேவ�
உைரேவ�தைர யைழ��, ‘Juries to Students’ எ�ற ஆ��ல �ைல� ெகா���,
‘�த�� இ�த �ைல� ப��க��’ எ�� ��னா�. உைர ேவ�த��
அதைன� ப��� இ���றா�.

‘த�ழேவ�’ த��� ம��ம�� ஆ��ல���� �லைமயாள� எ�ப�
����ட�த�க�. அ�நாைளய ெச�ைன மாகாண ஆ�ந� ச�. ஆ�த�ேஹா�
எ�பவ� ேப�ய ஆ��ல� ேப�ைச அ�ப�ேய ஏ�ற இற�க��ட� த���
ெமா�ெபய���, அைனவ�� பாரா�ைட� ெப�றவ�. இ��ைணயள�
ஆ��ல� �லைம����� ம�றவ�க�ட� த���தா� உைரயா�
ம��வா�! இவ�ட���� பழ�ய பா�ைம�னா�தா�, உைரேவ�த��,
��கால��� த��� ம��ம�� ஆ��ல���� �லைமெபற ���த�!

“����ைம ���ய �ேசட�, இைய��ைம ���ய �ேசட� எ�ற
இட�க��� எ�க� ஐய�ைத� த�ழேவ� ேபா��னா�. இ�ேபா� பல
சமய�க�� எ�க�� ஆ��யராக��, ��க�க�� ந�வராக�� இ��தா�.
1924ஆ� ஆ��ேலேய இைத� ெச�தா�. அவ�ட�� �ளா அ�ைமயாக�
��ய மன�பா�ைம எ�க��� ேதா��ய�!



“அவ� த��� ேப�ய ேப���க�, எ�கைள� கவ��தன. அவ� ேப���
ேவ��ெமா� கல�கேவ கல�கா�; எ�கைள� த��� பழக, ஊ����தவ�
அவேர!”

எ�� ந�ற��� ேப�� ெப��ைய� த�ழேவ�ட���� க���
ெகா�டதாக உைரேவ�த� ��வ� எ�ண�த�க�.

1925ஆ� ஆ�� �த� 1928ஆ� ஆ��வைர, கர�ைத�� த�����தா�
உைரேவ�த�; ஆ��ய�ப�, ஏ� ெபய��ெத��� ப�, த�ழேவ�
�தலான அ�ஞ�க�ட� அ�வ�ேபா� உட� ெச�� உத��ப� ஆ�ய
இவ��� �ைடேய, ேவ�கடாசல� ��ைள, நா�டா� ஆ�ேயா�ட� அமய�
ேந�� ேபாெத�லா�, த���பாட� ப���. 1930-இ�, ெச�ைன�
ப�கைல�கழக ‘���வா�’ ேத��� எ�� ெவ�� ெப�றா�. ��கால���
‘ேபரா��ய� ெப��தைக’; ‘��தா�த கலா��’, ‘உைரேவ�த�’ �தலான
ெப�� �க� ெப�றைம�� அ��தளமாக அைம�த� கர�ைத� த���
ச�கேம எ��, �ைகய��!



இ�லற� ஏ�ற�

உைரேவ�த�த� வா��ைக� �ைண�யாக வா��தவ�, உேலாகா�பா�
ஆவா�. ேகா���பா�க� (காேவ��பா�க�) எ�ற ஊ�� வா��த
அ�ணா��ைள - இல��� ஆ�ேயா�� �த� மக�! வ��வ� ெமா��த
‘வா��ைக� �ைணநல�’ எ�பத� ேக�ப, உைரேவ�த��� எ�லா
வைகயா�� நலமாக அைம�தவ�. அதனா�தா�, உைரேவ�த� எ��த�
கவைல� ���� த�ைழ ஆரா�வ���, ஆ��ய�ப� ஆ��வ���,
�க�ெப�ய மாநா�, அ�ல� ��ட�க�� தைலைம தா��� ேப�ைர
அ�ல� ெசா�ெபா�� ெச�வ��� ஓ� இ��யள�� தவறாம�, கடைம
யா�ற ���த�; ெப���க�� ெபற ���த�.

இ���வ�த� இ�லற� பயனா�� ெப�ற ம�க� ப�ெனா� ேபராவ�.

1. ��வ��வ� - �ற�த �ல நா�க�� இற�� ேபானா�

2. பால�ச� - கணவ� இரமண� (காத� மண�)

3. நடராச� - மைன� தாரா

4. ம�ேமகைல - கணவ� ���ரம�ய�

5. �லகவ� - கணவ� நர��ம�

6. த�ழர� - கணவ� �மாரேவ�

7. ஆ�மக� - �ற�த �ல நா�க�� இற��

8. ��நா��கர� - மைன� ���ல���

9. ��ஞானச�ப�த� - மைன� ச���கா

10. ெம�க�டா� - மைன� �தா

11. ெந�மாற� - மைன� கலாவ�



உைரேவ�த� ‘ம�ேமகைல’ எ�ற ��ைன எ��� கால��� �ற�த
மக��� ‘ம�ேமகைல’ எ��� ெம�க�டா� அ��ய
‘�வஞானேபாத�’��ைன எ���கால��� �ற�த மக���
‘ெம�க�டா�’ எ��� ெபய� ��� ம���தா�.

உைரேவ�த� ���ப�க�� ஒ�வ��காவ� ‘நடராச�’ எ�� ெபய�
ைவ�ப� ெதா�� ெதா��வ�� வழ�கமாக இ����ள�!

ம�ைர�� நட�த ஒ� ��ட��� ‘உைரேவ�த�’ ெசா�ெபா� வா���
ெகா������ேபா� த� �ழ�ைத (7ஆவ�) இற�த ெச�� வ�த�.
‘அ��ழ�ைதைய அட�க� ெச�ய ஏ�பா� ெச�� ��க; ��ட� ���த ��
வ��ேற�’ எ�� ெசா�னாெர�� இவர� கடைம�ண�ைவ�� ‘எ�லா�
இைறவ� ெசய�’ எ�� எ��� மன���ைய�� அ�ய ����ற�.

�ைண�யா� உேலாகா�பாேள, ��ைளகைள ந��ைற�� ேப�வள��த
ெப�மா��யாவா�! ��ைளக�ட� க���பாக இ��பா�; �ல ேநர�க��
ெவ��� க���ைர�ப�� ெச�வா�.

உைரேவ�த� இற�த�� (1981), தம� இ���கால� வைர (ஏற�தாழ 70 வய�
வைர), ம���வராக� �க��த மக� ெம�க�டான� இ�ல��ேலேய
இ���, காலமானா�. ெம�க�டா�� மைன� �தா�� ேபர���
பராம���� உேலாகா�பா��� இ��த�!

உைரேவ�த�� ��த மகனா� ஒளைவ. நடராசனா�, த� த�ைதைய�
ேபா�ேற ெசா�ேல�ழவ�. தம� �டா�ய��யா� ப�ேவ� உய�பத�
வ���� த�ைச� த��� ப�கைல� கழக��� �ைணேவ�தராக இ���
ேப�� �க�� ெப�றவ�!

ஏைனேயாரைனவ�ேம உய� ப���� ப���� ப�ேவ� ப�க�� �ற��
�ள����றன�.

உைரேவ�த�� ம�க� ப�ெனா�வ��, �ற�த�டேன இற�த இ�வ� ேபாக
எ��ய ஒ�ப� ேப��, ��தமக� பால�ச��, மக� ��ஞானச�ப�த��
இய�ைக எய� ��டன�!

ச��� ப�மனான உட��; ��ைடயான வ�வ�; ���ைக (��பா)�
ச�ைட; அ��க� ‘ெபா�’ ேபா�� பழ�க�; தைல��ைய� �ைற��
ைவ����பா� ெந���� ������ மண� ��� ���� ைகேமைச
ைவ�ேத எ�� வா�; ெப��பா�� ‘ேபனா’ைவ� பய�ப��தாம�
ைமெதா��, அழகாக ���� எ��வா�; எ�ேபா�� த�� - ைசவ�
��தைனேய! �����ட ேநர��� �����ட ெசயைல� ெச�வ��
வ�லவ�; மற����ட மைன��ட��ேலா, ��ைளக�ட��ேலா க���
ேபசமா�டா�! ெச�த�� நைட��தா� ேப�வா�! ஒ�ெவா� நா��



ஏதாவெதா� �ைல� ப��த�� தா� ப��ைக��� ெச�வா�; ெப��பா��
அஃ� ஆ��ல �லாகேவ இ����!

இ�வைக�� ‘இ�லற ஏ�தலா’க� �க��தவ� ‘உைரேவ�த�’ எனலா�.



ேபரா��ய� ெப��தைக

“பல�ற�ப�ட ெபா�நல� ப�க��� ஆ��ய� ப� அ�ைம வா��த�.
அத���ய ப��க�, ப��பாேலா, ப���யாேலா ெபறலாவன அ�ல!
�ற�� ேபறாக� க��ேலேய உ�வாவத���யன. ‘�ல� அ�� ெத�வ�
ெகா�ைக ேம�ைம, கைலப�� ெத�� க��ைர வ�ைம, �ல� மைல
�ைறேகா� மல��க� மா���� அைமபவ� �� உைர ஆ��ய�’ என
ந�லா��ய����ய ப��கைள� ெதா���க� ெதா���� ����றன.
��ைளயவ�க�(உைரேவ�த�) இ�ெபறல�� ப��க� அைன�ைத��
க��ேல வா��த ��வாக� ெப�ற �ற�யா��ய� ஆ��யராவா�, மாணவ�
உ�ள��� த�மா��� த� ம���� ம�யாைத�� த���ைசயாகேவ
ேதா�ற� ெச��� சா�ேறாராக அைமத� ேவ���. அவ���
இ��ைமயாத அ��பைட� ப��, அைசவ�ற த�ன���ைக; அதைன
அ��� ேவ�ட�ப�வன ெப��தமான ேதா�ற� ெபா��, நைக தவ��
மல��த �க�, எ��பான இ�ய �ர�, ெத�வான ����ய உ�ச���, அ�ய
க����கைள�� எ�ய �ைற�� எ���� ெசா��� ெசா�வ�ைம,
இைவயைன��� ��ைளயவ�க�ட� �ற�பாக அைம����தன.
இ�ப��க�, மாணவ�கைள அவ�ட� அழ�� ��கா� அ�கா� அ��,
�ழ�� ��கா �ைற�த ெந�செமா� பழக� ெச�தன. அவ� ஒ��க��,
உ����, ஒ���� மாண வ�கைள அவ�ட� ப���� ப��� ெகா��
ஒ�க� ெச�தன. எ�தைகய ���கான மாணவ��, அவ�ட� அட�க���
நட�� ெகா�ள� ���த��ைல!”

இ�வா� உைரேவ�த�� ஆ��ய� ப��கைள மன���ர எ���ைர�பவ�,
அவ�பா� த�ேய த��த�� க��, ‘���வா�’ ஆ�� த�ழா��ய�
ப����த ‘ேகாமா�’ ம.�. இராகவ� ஆவா�.

மாவ�ட� கழக� ப��க��…!

கர�ைதைய ��� ெவ�ேய�ய உைரேவ�த�, 1929 �த� 1941 வைர, வட
ஆ��கா� மாவ�ட� கழக (District Board) உய��ைல�ப��க��
த�ழா��யராக� ப����தா�. அ�கால��� ’த��� ெபா��� இவ�
எ��ய க��ைரக� �ல�, இவ� கா���பா�க� - காைர, ெச�யா�,
ேபா��, ��வ���ர�, ��ேவா���, ெச�க� �தலான ப�ேவ� ஊ�க��
த�ழா��யராக, தைலைம� த�ழா��யராக� ப����தைம அ�ய



����ற�. அ�கால ஆ��யாள�களா�, உைரேவ�த�, அ��க� ப�ேவ�
ஊ�க�� ப�மா�ற� ெச�ய�ப�டா�.

உைரேவ�த�� ெப��த��� �லைம�� உ�ய இட�, உய��ைல�
ப��யாகா�; எ���, த�ைன� தைலயாக� ெச�வா�� தா� எ�பைத
ந��ண��தவராத��, ப��� ப������ ெகா�ேட தம� த���
�லைமைய ேம�� வள����ெகா�டா�. ப�ேய�ற �ல
நா�க����ளாகேவ இவ�� �க� ெவ�ளெமன எ��� �ைர��
பரவலா���. ப�� ஆ��ய�க��, மாணவ�க��, நகர���
ெப�யவ�க�� இவைர� ப��� ெப�ைமயாக� பாரா��� ேபசலா�ன�.
ப��� ப�ேநர� த�ர எ��ய ேநர���, �� ஆ�� ெச�த�,
இத�க��� அ�ய க��ைரகைள அ���த�, இல��ய ம�ற�க����
சமய �க���க���� ெச�� உைரயா��த�, இைட�ைடேய ஏ�க�
ப��த� என� ப�ேவ� ஆ�க� ப�கைள இைடயறா� ெச�� வ�ததா�,
அ�ேபாேத ந�ல ேப�� �க�� �ைட�கலா�ன.

உைரேவ�த�, ேசயா� கழக உய��ைல� ப���� தைலைம�
த�ழா��யராக இ��தேபா�தா�, �லவ� கா. ேகா��த�, ம.�. இராகவ�
ஆ�ேயா�, இவ�பா� த��த�� க�க மாணவ�களாக� ேச���, �ைறேய
ப���, ��கால��� �ற��� ெப�றவ�க�.

ம.�. இராகவ� எ�பா�, தா� எ�வா� உைரேவ�த�பா� அ��� த�ைழ�
க�றா� எ�பைத ஒ� க��ைர�� ��வாக எ���ைர���றா�:

“ஏ�ற ஆ��யைர எ�த� ெபறாம� ஏ�க�����த யா�, ஊ�க� ெப��
அவைர(உைரேவ�த�) ேந�� ஆ��த�ய� ெதாட��ேன�. அவ�, �றேரா�
பழ�� ப�ைப��, ப���� பாட� நட��� பா�ைக�� கவ��ேத�.
உைரயா��� அைவக��� ெச��, அவ� ெசா�ெபா��க� பலவ�ைற�
ேக�ேட�. நா� எ��பா��த த��க� யா�� அவ�ட� ஏ�ற�ற
�ைற����பன க��, எ� த��� ப�ைய� த����� தக�ைடயா�
அவேர என� ெத���, அவைர அ�� எ� ���ப�ைத� �� ேவ���
ெகா�ள� ���ேத�!”

எ�� ��பவ�, 37 அ�க� ெகா�ட பாடைல�� எ�� உைரேவ�த��
இ�ல����� ெச�றா�. ��� ெவ�� ��ைண�� ��தக�
��ய�க���ைடேய, ��ய சா�� ேமைச �� அம���, ஏேதா
���ெப���� ெகா����தவைர� க�� வண��� தா� த�� க�க
����வதாக� ��னா�. உைரேவ�த�� அவ�� த��ைய��
உண���ைய�� ேவ�ைக ���ப�ைத�� அ��� பாட� ெசா�ல
இைசவ��தா�. �ைறயாக� த�� ப��� ெச�ைன� ப�கைல�கழக
���வா� ேத�ெவ��, �த�வ���� மா�ல��� இர�டாமவராக�
ேத��� ெப��, உய��ைல� ப��� தைலைம� த�ழா��யராக ஏற�தாழ
��ப� ஆ�� ப����தா�.



“இ��ைல�� எ�ைன உ�வா��, வ�கா��, வாழைவ�த வ�ள�
��ைளயவ�கேளெய��, அவ� ெப�ைம�� ேவ� சா��
ேவ��வ��ைல” எ���றா� ம.�. இராகவ�.

இ�வாேற உைரேவ�த�ட� த��ப��� ���வா� ஆ�� ��ன�� த��
��கைல �தலான ப�ட� ெப��� த�ழக� ச�டம�ற� ேபரைவ�
தைலவராக� ெப�ைம ெப�றவ� கா. ேகா��தனாவா�. ச�ககால அரச�
வ�ைச, ச�க� த����லவ� வ�ைச �தலான ப���க� எ��யவ�.
�.�.��வாச அ�ய�கா� எ��ய ‘த�ழ� வரலா�’(History of Tamil) எ�ற
ஆ��ல �ைல� த��� ெமா�ெபய��தவ� எ�பேதா� அவ� எ��ய
தவறான ���க� �லவ�ைற� த�க சா��க�ட� ம���, அ�த�த
அ�கார�க�� ���ைண�பாக� தம� க��ைத� த�தவ�. இ�வாேற
கா��ெவ��ைரமகனா� எ��ய �ரா�ட ெமா� ஒ��ல�கண� (Comparative
Grammar of Dravidian Languages) எ�ற ஆ��ல �ைல�� த���
ெமா�ெபய��தவ�.

உய��ைல� ப��� ப��� ேபாேத இ�தைகய ந�மாணவ ம�கைள
உ�வா��னா� எ�றா�, ��ன�� �யாகராச� க���� ேபரா��யராக
அம��தேபா� எ�தைகய த�� உண���ள இைளஞ�கைள
உ�வா�����பா� எ�� ஊ���� ெகா�ளலா�!

கழக� ெதாட��

ைசவ ��தா�த ��ப���� கழக��ட�� அத� ஆ��யாள� வ. ��ைபயா
��ைள�ட�� உைரேவ�த� ெகா�ட ெதாட�� �க ெந��. 1939 ஆ�
ஆ���, உைரேவ�த�, வடா��கா� மாவ�ட�, ேபா���, மாவ�ட� கழக
உய��ைல�ப��� தைலைம� த�ழா��யராக� ப����த சமய�.
அ�ேபா� மாவ�ட� க�� அ�கா�யாக இ��த ச. ச��தான�த� ��ைள,
அ�ப����� பா�ைவ�ட வ�தேபா�, உைரேவ�த�� இல�கண,
இல��ய� �லைமைய��, மாணவ� உ�ள� ஈ���மா� க�����
�றைன��, ��தா�த� ெச�ெந�� �லைம�ைன��, ேந��க�� �ய�தவ�,
ெச�ைன����த வ.��ைபயா ��ைளைய� க��, உைர ேவ�தைர� ப��
�ய�� ��னா�. இ�த� ெப�� �லைம ெப�றவ�� ெதாட��, த�
கழக����� ேதைவெயன உண��த ��ைபயா ��ைள, ஒ�நா�
ேபா����� ெச�றா�; ஆனா� உைரேவ�த� அ�ேபா� ஊ��
இ�லாைமயா�, மட� ஒ�� எ��, உைரேவ�த�� �ைண�யா�ட�
ெகா������� ����னா�. உைரேவ�த�, அ�மடைல� க�� ம����,
ெச�ைன��� ெச��, கழக ஆ��யாள�ட� உைரயா�யத� �ைளவாக,
�த�க� ‘�வக ��தாம�� ���க�’ �� எ��ய��ப இைசவ��தா�.
அ��� அ�சான�� அ��த���� பல ��க�, கழக��� வ�
ெவ�வ�தன!

அ�ய ஆரா���யாள�



உைரேவ�த�, தம� த�� ஆ���� ஏ�ற அ��கள� �ைட�காதா எ��
ஏ��� ெகா����த ேவைள�� ���ப� ��ேவ�கடவ� ����ைச�
க����� ஆரா���யாள� ப� �ைட�த�! இர�டா� ேபா��கால���
1942இ� அ�ப��� அம��தா�. ஆ�� ேவைலபா��த வடெமா�,
பா�ெமா� ேபா�ற �றெமா�� ேபரா��ய�க�� அ�ய ந��� �ைட�த�!

கழக ஆ��யாள� வ.��ைபயா ��ைள�� ேவ��ேகா��ண�க, நாவல�
ந.�.ேவ. நா�டா�, ம�ேமகைல� கா��ய����� ���ைர எ���
ப�ைய ேம�ெகா�டா�. ேபா�ய உட�நல� இ�ைமயா�, த� மகளா�
�வ. பா�வ�ய�ைமயாைர� ெகா�� பத�ைர�� �ள�க�ைர�� எ��,
எ��ய நா�� காைதகைள�� சமய ��கைள ந�� ஆரா��� எ�த
ேவ��� எ�� எ��ய ேவைள��, ��ெமன இய�ைக எ��னா�. அத�
��ன�� கர�ைத� க�யர� ேவ�கடாசல� ��ைள�� ���ப���
�ண�க, ம�ேமகைல�� இ�� நா�� காைதக���� �ள�க�ைர
எ��� ெகா��தா� உைரேவ�த�. இ�ப��க�, ��த சமய� ேகா�பா�
கைள�� த��க �ைறகைள�� ��வாக இய��வன. எனேவ, தா�
ப����த ����ைச� க��� வடெமா�� ேபரா��ய� �ரபாகர
சா���யா�, பா�ெமா�� ேபரா��ய� ஐயாசா� சா���யா� ஆ�ேயா��
உத�யா�� ஆ����த ���ைலய�� அ�ய ��க�� உத�யா��
�ள�க�ைர எ��� த� ஆ��ய���� �க� ஈ��� ெகா��தா�!

உைரேவ�த�� �க�, த�ழகெம��� பரவ� ெதாட����. த�ழக���
தைல�ற�ததாக� �க�� அ�ணாமைல� ப�கைல� கழக�, க�� வ�ல
ெப�� �லவ�கைள� ேபரா��ய�களாக� ெகா�ட�; நா�����
ந�ற����� பா�ப�� மாணவ ந�ம�கைள ஆ��ேதா��
அ��ப���� ெகா����ப�. அ�த� ��சா� கழக�, உைரேவ�தைர�
த�பா� ஈ��த�. 1943 �� ��க�� அ�ப�கைல� கழக ஆரா����
�ைற�� ���ைரயாளராக அம��த� ெப�றா�. ஆ�ேக, எ�� ஆ��க�
ப����தா�!

உைரேவ�த�� ஆரா��� மன�பா�ைம�� அ�ப�கைல� கழக� ேம��
உர��ட�. ‘ைசவ சமய இல��ய வரலா�’, ‘ஞானா��த�’ �தலான அ�ய
��க� இவரா� எ�த�ப��� ப�கைல�கழக��� ெவ���களா�ன.

ஆ�ேக ப����த ப�ேவ� ேபரா��ய�க�ட� பழக��, ந���
ெகா�ள�� உைரேவ�த��� ந�வா��பா���. அவ�க�� க�ெவ���
ேபர�ஞ�, �.ைவ. சதா�வ� ப�டார�தா�, இல�கண, வரலா�� ஆ�வாள�
க. ெவ�ைளவாரணனா� ஆ�ேயா� ����ட�த�ேகாராவ� க�ெவ��
ஆரா�வ�� ��ேப அ�பவ� ெப����த உைர ேவ�த���,
இ���வ�� ந�பா�, அவ��� ஈ�பா� ேம�� ���த�!

அ�ணாமைல� ப�கைல� கழக ஆரா���� �ைற�� இ��தேபா�,
‘�றநா�� ேபா�ற பல ச�க இல��ய�க�� �ள�க�ைர எ�த ���த�!



��கால��� உைரேவ�த�’ எ�ற ெப���க� ெப�த�� அ��தளமாக
அைம�த� இ�ேகதா� எ�� ���� �ைகயாகா�!

�யாகராச� க���� ப�

அ�ணாமைல� ப�கைல�கழக�ைத� ேபாலேவ, அ�ைன� த���
வள����� ஒ��ைல�களனாக �ள��வ� ம�ைர�� உ�ள �யாகராச�
கைல�க���, ‘க��� த�ைத’ என� ேபா�ற�ப�� க����. �யாகராச�
ெச��யாரா� ��வ� ெப�ற�. அவ� ெதாட��ய த��நா�’ எ���
நா�த�, நா�� ம�க�ைடேய ந�ல த�ைழ� பர��ய� உலக��த ெச��.
த���பா� அள�ற�த ப��� ெகா�ட இவ�, த����லைம
ெபறேவ��� எ�பத�காகேவ, �லவேர� அ. வரதந�ைசய ��ைள
எ��� த��ேமைதைய வரவைழ��� தம� மா�ைக�� ஒ�ட� த��
இ��க� ெச��, அவ��� உண� �தலான ப�ேவ� வச�க� ெச��
ெகா���, அவ�பா� த�ைழ� க�றா� எ��, க����’�� ஆ��த
த��ண�ைவ ஒ�வா� அ��� ெகா�ளலா�. அ�வாேற �யாகராச�
க������ த��� ந�� �லைம ெப�ற ேபரா��ய�கைள� தாேம
ேந��க� கா�ட� �ல� அ���, ப��� அம���யவ�. த���
ேபர�ஞ�� நாவல� ேசாம��தர பார�யா�� தைலமாணவ�மான
�ைனவ� அ.�த�பரநாத� ெச��யாைர� க��� �த�வராக ஆ��னா�.
�ைனவ� �.இல��வனா�, �ைனவ� மா. இராசமா��கனா�, ைப�த���
பாவல� அ.�. பர�தாமனா� ேபா�ேறா� இ�க���� த��� �ைறைய
அ�ெச�த ெப�ம�களாவ�. அ�ணாமைல� ப�கைல�கழக���
ப����த உைரேவ�தைர, ���� வரவைழ��� த� க�����
ேபரா��ய� ப� த�� ெப�ைம ெப�றவ� ‘ஆைல அ�ப�’ க�����
ெச��யா�!

அ�ணாமைல� ப�கைல�கழக� ப������ �ல�ய உைரேவ�த�,
இ�க����� 1951 �ைல� ��க�� ப��லம��தா�.

க����� �ைற

ஆ��ய� ெதா�� எ�ப� ெத��க� ெதா��, ‘ஏேதா ஊ�ய�
வா����ேறா�. எைதேயா ெசா��� த���ேறா�’ எ���லாம�,
வ��கால� ��நா�ைட ஒ�ர� ெச��� மாணவ ந�ம�கைள உ�வா���
ெபா��� ந�பா� உ�ள�’ எ�� எ��� கடைமயா�ற ேவ���. இ��ய
நா��� ��யர�� தைலவராக �ள��ய டா�ட� இராதா����ண�,
இ�ேபா��ள டா�ட� அ��� கலா� ஆ�ேயா� ந�லா��ய�களா�
உ�வா�க� ப�டவ�க�. இ�வைக�� உைரேவ�த�, ஆ��ய� ெதா����
����மாக� த�ைம ஆய�ப���� ெகா�டவ�. கர�ைத� ப��,
உய��ைல�ப��, ��ேவ�கடவ� ����ைச� க���, அ�ணாமைல�
ப�கைல�கழக� என� ப��ப�யாக ஒ�ெவா� �ைல��� ப�ேவ�



அ�பவ�கைள� ெப�றதனா� அைவ யைன�ைத�� �யாகராச�
க����� பய�ப���� ேப��, �க�� ெப��� ெகா�டா�.

க���ப�� உைரேவ�த� ைகயா�ட �ைற ��ைமயான�. மாணவ�கைள�
ெசா�க���� த��த�ேய ெபா��ணர� ெச�வ��, க����கைள
அவ�கள� உ�ள� �ைர�� உ�ேவா�யமாக� ப�ய� ெச�வைதேய
ேநா�கமாக� ெகா��, அத�� ஏ�ப� க����� �ைறைய� ைகயா�டா�.
���பாக� ெச��� பாட� நட��� ெபா�� ஒ�ெவா� ெச��ைள��
க��� �ள�க, ���த ேவ��ய இட�க�� ����, இட���� ஏ�ப
எ���� ப���� வ���� ெம���� ெத�வாக இைசெயா� ப����
கா��வா�. அ�ப�� ப����ேபாேத, பா��� �ர�ட க���, மாணவ�க�
உ�ள��� ந�றாக� ப��� ���; பல ெசா�க��� மாணவ�கேள ெபா��
உண��� ெகா�வ�. ஒ�கா� ெபா�� �ள�காதன இ����, அவ�����
ெபா�� ��வா�.

உைரநைட� பாட� நட��வ��� த��ைறைய� ைகயா�டா�.
வ�ைசயாக� ப���� ெகா�� ேபானா�, மாணவ�க� ேசா�வைடவ�
எ�பதனா�, அத� ைமய� க��ைத� ���� கா��, ஒ�ெவா� ப�����
�ற�ப�� அத� ெச��கைள வைகபட ����ைர��, ���� அவ�ைற
�ர�பட� ெதா���� ��வா�. இதனா� உைரநைட� பாட����
மாணவ�க� ெத��� மன�ைற�� ெப�வ�!

ெதா�கா��ய� ேபா�ற ேப�ல�கண ��கைள� பாட� ெசா�வ���
உைரேவ�த� ேபரா�வ�ைடயவ�. அவ� க����� �ற��னா�, மாணவ�க�
இல�கண���� ஆ��த ப��� ெகா�வ���! ெதா�கா��ய�ைத�
பாட� ெசா��� ெபா��, �����ட உைரயா��ய�� உைரைய ம���
�ள��வேதா� ����டாம�, ேவ� உைரயா��ய�க�� க��ைத��
ஒ����� ெசா�வா�. �ல ேநர�க�� த��த�� தைல���க��
ஆ��ைரக� எ��வர� ெச�� அ�மாணவ�கைள வ���� ப��க� ெச��,
���த�� ெசா�வா�. இ� �ைறயா�, மாணவ�க�, தா� ப��ற ��க��
ஐய� ������ ெத�� ெப�வ�!

‘யா� ெப�ற இ�ப� ெப�க இ�ைவயக�’ எ�பத�ேக�ப� த�பா� க��
ப��� மாணவ�க� த�ைம� ேபாலேவ க��ய��� �ற�� �ள�க
ேவ��� எ�பேத உைரேவ�த�� ேநா�க�.

மாணவ�க�பா� உைரேவ�த� கா��ய ேபர�� எ�ைல கட�த�. அவ�கைள,
‘ஐயா, ஐயா’ எ�� அ�ேபா� அக�க ம�ழ அைழ���வா�. த��ட�
ப��� மாணவ�க�, �ற�பாக� ேத�� �ராக வாழ ேவ��� எ�ப��
அளவ�ற ஆ�வ� ெகா�ட அ�ளாள�! தா� அ��� க��� ேத��த த���
ெச�வ�ைத மாணவ�க�� வா� வழ��வ�� ’க��� ெகாைடயாளரா’க�
�க��தா�. ெப�ய ��ட�க���ட� த� மாணவ�க� அைவய�சா� ேப��
�ற� ெப�றவ�களாக �ள�க ேவ��� எ�� எ��, அத�கான



ப���கைள�� அ��பா�. த�ைம� க�� அளவளாவ வ�� அ�ஞ�க�,
�லவ�க�, ெச�வ�க��� த� மாணவ�கைள�� அ��க� ப���
ைவ�பா�!

உைரேவ�த�, �யாகராச� க����� ப����தேபா� அவ�த�
த����லைமைய��, ைசவ ��தா�த� ேத���ைய�� ேந�� அ��த
க����� ெச��யா�, த� அ�ைம� �ைண�யா� ��ம�. ‘கைலய�ைன’
இராதா �யாகராசனா��� ஆசானாக�� இ��க� ெச�தா�. சமய�
ேந��ேபாெத�லா� ெச��யா�� மா�ைக��� ெச��, பர��ப�ட த��
இல��ய� ெச�வ�ைத��, ஆ�கடெலன �ள��� ைசவ ��தா�த�
க����கைள�� அ�ைமயா� உள� ெகா��மா� இ�� எ���ைர�தா�!
இதனா�, க��வ�ல �லவ�க�ைடேய��, ெச�மா�த த�� நைட��
ேப�� ேபரா�றைல� ெப�றா� கைலய�ைனயா� ச.சா�ப�வனா�, ம�ைர�
��வ��வ� கழக��� ெசயலாளராக இ��தேபா�தா�
கைலய�ைனயா�� �த� த��� ெசா�ெபா�� அர�ேக�ய�.
‘�ல�ெபா�’ எ�ற தைல���, எ��த� �������� கட�மைட�ற�த
ெவ�ள� ேபா� ஒ�ம� ேநர� ஆ��ய அ�ஒ�, இ��� ெச�
ம��ேதா�த� ெச�க�� ��கார� ெச�� ெகா�����ற�. இத���ன�,
அ�ைனயா� ப�ேவ� இல��ய� ��ட�க��� சமய மாநா�க���
அ�ய�ைரயா����ளா�. உைரேவ�த�ட� த�ைழ�� ைசவ
��தா�த�ைத�� ப��ற பா�ைம�னா�தா� இ���, �யாகராச� கைல�
க�����- ��க� தவறாம� ைசவ சமய� ெசா�ெபா��கைள� த�க
அ�ஞ�க� வா�லாக நடா�� வ���றா�! மகா���வா� �னா�� ��தர�
��ைள�� ஒ� சா�நாத ஐய� வா��த�ேபால, உைரேவ�த����
கைலய�ைனயா� வா��த� த����� ைசவ����� ஆ�கெமனலா�!

�யாகராச� க����� உைரேவ�த�பா� ப��� ெவ�ேய�ேயா�,
��கால��� ேபரா��ய�களாக-க�ஞ�களாக- அர�ய� ��தக�களாக
�ள��ன�; �ள�� வ���றன�. ஆ��ய� �ைற�� உைரேவ�த� எ��ய
உய��, இய�பாக அைம�த வள���ேயயா��. ஆ��ய��� உ�ய அ�ய
ப��க� அைன���, இவ��� இய�ைக�ேலேய இ�தைம����தன.

இ�வைக�� உைரேவ�தைர� ‘ேபரா��ய� ெப��தைக’ எ�� ேபா��வ�
சால� ெபா���� எனலா�.



�லா��ய�

"பய��ள வரலா�ைற� த�த தாேல
    பரண�தா�; பரண�தா� தா�க�! வா��

நய�கா��� ெச����ேத� த�த தாேல
    ந��ர� தா�, தா�க�! இ�த நா��

கய�ம�ன� ெதா�தெமா� கா�ததனா�, ெதா�
    கா��ய�தா�! கா��ய�தா� எ���

தய�காம� ெச��த�� வள��த தாேல
    தா�க�, அ� ஒளைவதா�! ஒளைவ ேயதா�!”

எ�ப� உைரேவ�த�ட� க�� க��� பல�ேபா��� க�ஞராக� �க��த �
இராேச��ர�� க�ைத!

இ� த��நா��� எ�ண�ற த��� ேபர�ஞ�க�, மாநா�க���
ேமைடக��� ேப�ய ேப���க�, �லாக எ�தாைமயா�, கா�ேறா�
கா�றாக மைற�� ேபா�ன. அ�வாேற க���, ப�கைல�கழக�க��
ெப�� ேபரா��ய�களாக இ��தவ�க��ட� தம� ��மா�
�ைழ�ல�ைத ��வ��� கா�டா� ேபா�ன�! �ல�, ேமைட
�ழ�க��வ�; ஆனா� எ���� �றைம இ��கா�! அ�வாேற, அ�ய பல
��கைள எ��வ�; ஆனா�, ேமைடேய�� ேப�� நாவ�ைம இ��கா�!
இ��ர��� ஒ� ேசர� ெப�றவ� ஒ� �லேர! அவ�� ஒ�வராக
�ள��பவ� உைரேவ�த�!

“��ைளயவ�க� (உைரேவ�த�) இைணய�ற ��வ��, த� ெபய�
பர�ப��, த� வா���� வச� ெபற�� ��ய��ேவா� பல�!
த��ெமா��� உய��ைல�� உ�ள �ைறைய �ைற� ெச�ய��, அத�
��வள� ெப��க��, ��ய��ேவா� ஒ� �லேர!அ�ெவா� �ல��,
��ைளயவ�க�� ஒ�வராவ�”

எ�� உைரேவ�த�� �லா�க� ப�ைய� ேபா����றா�, அவ��
மாணவ� ம.�. இராகவ�.

�� ப��ய�



�.�. �� எ�பா� தா� ெதா��த ‘உைரேவ�த��� ஒ� ��றா��’ எ���
��ெவ�����, உைரேவ�த� எ��ய ��கைள� ��வ�மா�
ப��ய���� கா����றா�:

1. ��மா� ேப��� ���ப�க�ைர,

2. ��ேவா��� ேதவார� ���ப�க�ைர,

3. ஐ����� உைர,

4. �றநா�� உைர,

5. ப����ப�� உைர,

6. ந��ைண உைர,

7. ஞானா��த� உைர�� �ள�க��,

8. �வஞானேபாத �ல�� ���ைர�� ப����,

9. �ல�ப�கார� ���க�,

10. ம�ேமகைல� ���க�,

11. �வக��தாம�� ���க�,

12. �ளாம�,

13. �ல�ப�கார ஆரா���,

14. ம�ேமகைல ஆரா���,

15. �வக��தாம� ஆரா���,

16. யேசாதர கா�ய� �ல�� உைர��,

17. த�� நாவல� ச�ைத �ல�� உைர��,

18. ைசவ இல��ய வரலா�,

19. ந�தா �ள��,

20. ஒளைவ� த��,



21. த��� தாமைர,

22. ெப��தைக� ெப���,

23. ம�ைர� �மரனா�,

24. வரலா��� க��ைரக� (வரலா��� கா��க�),

25. ேசரம�ன� வரலா�,

26. �வஞானேபாத� ெச�ெபா��,

27. ��வ��பா� ேப�ைர,

28. ஞான�ைர,

29. பரண� (கர�ைத),

30. ெத�வ��லவ� ��வ��வ�,

31. ��ெந�� த�� இல�கண� (இ� ப��க�),

32. ம�� ���யா� நாடக�,

33. ம�த �லாச� (ெமா�ெபய���),

34. Introduction to the Study of Thiruvalluvar.

உைரேவ�த�, அ�கால���, ‘த��� ெபா��’, ‘ெச�த��� ெச��’,
‘ெச�த�� ம��� மல�க�� எ��ய க��ைரக�� ெதா��பாக
ெவ�வ�த �ல ��க�� இ�ப��ய�� உ�ளன.’ஒளைவ� த��’ எ��
ெபய�� ெவ�வ�த ��தா�, ‘ந�தா �ள��’ எ�� ெபய�� ம�ப��பாக
வ���ள�.

இவ�ைற ஊ�� ேநா��னா�, இவ���, ச�க இல��ய�க� உ��;
கா��ய�க� உ��; வரலா� உ��, ைசவ�� ைசவ ��தா�த�� உ��;
நாடக� உ��; ெமா�ெபய���� உ��; ஆ��ல�� உ�� எ�ப�
ெத�யவ��.

ேம��, �த��தலாக உைரேவ�த� எ��ய�. ‘ம�� ���யா�’ எ�ற நாடக
�� எ���, அஃ� அ�சாக��ைல எ��� ����றா� �.நா. அ�ெவா�.

ஏ�ெபய��த�� க�ெவ��ஆ���



த�ழக�ைத� ெபா��தம���, அ��� க��க� வ�வத�� ���, பைன
ஓைல�� எ��� பழ�கேம இ��த�. ச�க கால���� �����ேத
இ�த� பழ�க� த�ழ�க�ட� இ��� வ���ள�. இர�� கட�
ேகா�னா� அ���ேபான ஏ�க� எ��� பலவா�! த�ழ� ெச�தவ�தா�
எ�ப�ேயா ெதா�கா��ய� ம��� �ைட�த�. �ேவ�த� ஆ�� �����
வ�த��, ேவ�றவரா��யா�, த�ழக� ப�டயா� ெசா��� தரம��
அ��ைல�� ஏ�கைள� பா�கா�பாக ைவ����க ேவ��ேம எ�ற
எ�ண� பல��� இ�லாம� ேபான�� �ய�ேப���ைல. அ����
அ�யாைமயா� அ��த ஏ�க� எ��ற�தன. ஆ��ப�ென�டா�
ெப����ேபா�, ஒ�ெவா�வ�� த�த� ������த ஏ�கைள�
கா��யா��� ேபா�டன� எ�ப� வரலா�. எ�ப�ேயா �ல ஏ�க�
த���தன. இ� ேவ�கைள� ேத�� க������ அ����� ெகா��வ�த
ெப�ைம ‘த��� தா�தா’ உ.ேவ.சா�நாத ஐய��� உ��. அ�� அவ�ப�ட
பா�கைள ‘எ� ச���ர�’ ��� ��வாக எ����ளா�.

உைரேவ�த��� இளைம����ேத ஏ� ப���� ஆ�வ� இ��� வ�த�.
அவ��� �த��த� த�� அ�����ய ஆ��ய�, ���வன� அ, ஆ, ந.
உய��ைல�ப��� த�ழா��யரா� இ��த �கா� ேகா��தசா� ெர��யா�,
த� ���� ஏ�க� பல ைவ����தைத அ��த உைரேவ�த�, ஆ�வ�
காரணமாக அ�வ�ேபா�, அ�த ஏ�கைள� ப��ப� வழ�க�. அ�ேவ
��கால��� �� ஆ�� ெச�வத�� உ��ைணயா��� எனலா�.

“1921ஆ� ஆ���, ேகாைட���ைற��, என��� த�� க���த ஆ��ய�,
�கா� ��. ேகா��தசா� ெர��யா� அவ�க�, இ���� (�ளாம�)
அ���ப� ஒ���, ஏ��� �வ� ஒ��� ைவ��, ஒ��ேநா��� பல
���த�க�� ��ப�ட�லபா���க��ேச����ைகெய����
ப�ெயா�� ஆய�த� ெச�தா�க�. ஏ� ப��த வ�� யா�� ஒ�வ�
ஆ���, அ��ைண� த��� ப�����லாைமயா�, அ� ப�’��
க����றா� ேபா�ேன�!”

எ�� உைரேவ�த� �����வ� இ��� ���க� த��. த�� ஏ�கைள�
ப��� உ�ைம கா�ட� எ�ப� ஓ� அ�ய ெசய�. இ� ���� உ.ேவ.
சா�நாத ஐய� எ� ச���ர��� ��வ� இ�� ேநா�க� த��:

“பாடேபத� கட���� கைரகாணேவ ��ய��ைல. மன� ேபான
ேபா��ேல எ��ய கனவா�களா� �ைள�த �ப�த� எ�வளேவா ஏ���
உ��. இ� ெகா��, இ� ‘��’, எ�� ேவ����� அ�ய ��யா�.
ெம�ெய������ ���ேய இரா�. ‘ரகர�����, ’கா�’��� (ரா)
ேவ��ைம ெத�யா�. ’சரப�’, ‘சாபமா’ க� ேதா���; ‘சாப�’, ’சரபமா’க�
ேதா���.”இைட�ன ’ரகர�����, வ��ன ’றகர�’���� ேபத�
ெத�யாம� த��� ��ற இட�க� பல! உைர இ�, �ல� இ�, ேம�ேகா�
இ� எ�ற ேவ�பா� ெத�யாம� ����ப�ட ச�த��ப�க� பல!”



-இ�தைகய இட��பா�க� உ�ளைமயா�தா�, த��� �லவ� பல��
ஏ�ப��ப���, ப� எ��ப��� ஆ�வ� கா�டா� ேபா�ன�. அ�த
�ைல��� ஒ� �ல� அ��பா�ப�� அவ�ைற ��பமாக� ப����
ெபா�� உண���, �� வ��� ெகா�� வ�தன�. அவ�க�� ஒ�வ�
உைரேவ�த�!

உைரேவ�த� கர�ைத����தேபா� த� ஆ��ய� ேவ�கடாசல�
��ைள�� ���ப����ண�க� �த�பர� �னா�� க�����
�த�வராக� ப����த உ.ேவ. சா�நாத ஐய�ட���� ெதா�கா��ய�-
ெசா�ல�கார�- ெத�வ� �ைலயா� உைர�� ஏ����வ�ைய வா��வர�
ெச�றா�. ஆ�� ஐயைர� க��, �வர� ��னா�. அவ�� அ�த ஏ�ைட
உைரேவ�த�ட� ெகா���, இதைன� ப� எ�� ெசா�ல, எ��த�
�ைழ���� ஏ��ைன� ப��தா�. அதைன� ேக�� ம���த ஐய�,
“��க��, ஏ��� உ�ள பைழய ��கைள� க�� ஆரா��� ெச�யலா�;
அத�கான த�� உ�க�ட� உ�ள�!” எ�� பாரா��னா�. அ�பாரா��,
உைரேவ�த���� ேப��க� அ��த�. அ���த�, ஏ� ப���
ஆரா�வ�� ேம�� ஆ�வ�ைடயவரானா�! கர�ைத�� இ��தேபா�,
ேம���ய ெதா�கா��ய�- ெத�வ� �ைலயா� உைர��ள ஏ��ைன�
ப��ப�� அதைன� ெபய��� எ�த�மா�ய ப�க� தர�ப�டன. ���,
‘த��� ெபா��’ இத�� ெதாட��� அ� ெவ�வ�த�. அ�ேபா�
இதழா��யராக இ��த ‘க�யர�’ அர�க. ேவ�கடாசல� ��ைள, அ�த
ஓைல��வ� ப��ப�� உைரேவ�த��� இைட�ைடேய எ��
ஐய�கைள� ேபா��வ���, �ற உைரயா��ய�களான இள��ரண�,
ேசனாவைரய�, ந��னா����ய� ஆ�ேயா�� உைர நல�கைள ஒ����
�ள�க� அ��ப���, உைரேவ�த���� ெப���ைண ���தா�.

ஏ� ப��த�, ெபய��ெத�த� �தலானவ��� ேபா�ய ப��� ெப�ற
உைரேவ�த�, க�ெவ�ட�ஞ� �.ைவ சதா�வ� ப�டார�தா�� உத�யா�
க�ெவ���கைள� ப��ப���, ‘ப�’ எ��ப��� �றைம ெப�றா�.
இத�கான சா�� ஒ��:

ம�ைர� த��� ச�க�ெச�த��� க����� ேபரா��யராக� ப����த ச.
சா�ப�வனா�, �லவ� இ��யா�� மாணவ�க��� ெத����ய�
க�ெவ���க� பாட� நட�த ேவ�����த�. ம�ைர�� அ�ேக உ�ள
ஒ�ைற�கைட மைலய�வார��� நர��க� ெப�மா� ேகா�ைல� ப��ய
க�ெவ��� பாட��� இட� ெப����த�. இ�ப�� மாணவ�க��
ேந��க� ப��� அ��பத�காக� ச�க� ெசயல� ‘அற ெந�ய�ண�’ �.
பழ�ய�பனா�, ம��� க���� ேபரா��ய�க�, வ��� மாணவ�க�
ஆ�ேயா�ட� உைரேவ�தைர�� உட� அைழ���ெகா�� க�ெவ���
ப�’ எ��பத�கான க�, ெம��ய தா� �தலான க��க�ட� ஆ�ேக
ெச�ேறா�. உைரேவ�த�, அ� க�ெவ�ைட� ப���� பாட�ேலா�
ஒ����� கா�� �ள�கம��த�ட�, அதைன எ�வா� ‘ப�’ எ��ப�



எ�பைத�� ெசய��ைற� ப���யா� ெச�� கா��னா�. ஆ��ய�க���
மாணவ�க��� ெப�� பயனாக அைம�த�!

இ�வா� க�ெவ��� ந�ல ப�����, �றைம�� ெப�றதனா�தா�,
உைரேவ�த� தா� எ��ய ப�ேவ� ��க��� ஆ�கா�ேக க�ெவ���
சா��க� த��, ெம����க ���த�!

��க�� உைரக��

��ன�� கா��யவா� உைரேவ�த� எ��ய ��க� ��ப�� நா�� என�
ெத�ய வ���ற�. இவ��� �லவ�ைற� ப�� ��ைமயாக�
ெத�வத���ைல. இ����� இ��யைமயாத ��கைள� ப����,
உைரகைள� ப���� இவ� அ�யலா�.

ச�க இல��யமான எ��� ெதாைக�� ந��ைண, ஐ�����,
ப����ப��, �றநா�� எ�� நா�� ��க��� ��வான �ள�கஉைர
எ����ளா� உைரேவ�த�. ஒ�ெவா� �ைல� ப���� ��வாக எ�த
இட���. ஈ��� �லேவ ��ட�ப���றன.

�றநா�� �ல�� உைர��

400 பாட�க� ெகா�ட இதைன �த��த� அ�ேச�� ��வ���
ெகாண��தவ� உ.ேவ. சா�நாத ஐயராவ�! எ��� உைரேவ�த� எ��ய
இ���� �ல த�� �ற���க� உ��.

உ�ைம�� இ������ பைழேயா� ஒ�வ� எ��ய பைழய உைர��
ஒ�� உ��. அஃ� 1 �த� 266 வைர��ள பா���க��� ம��ேம
�ைட���ள�. 267,268 ஆ�ய இர���, ����மாக இ�ைல. 269 �த� 400
வைர��ள பாட�க��� உ.ேவ. சா�நாதஐய� ����ைர த���ளா�.

உைரேவ�த� எ��ய உைர��, இர�� ப��களாக 1947; 1951ஆ�
ஆ��க�� ெவ����ளன.

எ��� பைழய உைர �ைட�காத 269 �த� 400 வைர��ள 132
ெச���க���� உைரேவ�த�, ���ைர வைர����ப� ெப��
�ற�பா��.

உ.ேவ.சா.�� �றநா���� ப��ைப ஒ����� ெச�ப� ெச�வத��
வா��பாக� �றநா�� ஓைல��வ� ஒ�� உைரேவ�த���� �ைட�த�.
ப�கைல வ��ந�� ெப�� ெச�வ�மா�ய அ���வாரம�கல�
வா.ேகாபாலசா� ர�நாத ராசா�யா�� ���ப�ப�, அவ�ட���த
�றநா��� ஓைல� �வ�ைய� ப����� த�ழா��ய� ����ணசா�
ேசைன நா�டா� ‘ப�’ எ��� ைவ����தா�. அ�த� ‘ப�’(copy)



உைரேவ�த�� �றநா����ப����� அ��தளமாக அைம�த�.
உ.ேவ.சா.�� அ�����தக���, ����ள 200 ெச���க��
�லபா���க�� ��ப����த அ�க��, �லவ��� �ல ���த�க��,
இ�த ஓைல� �வ� உத��னா� ெச�ப� ெப�றன. இ� ���� உைரேவ�த�,

“இ� �ர� ��. டா�ட� ஐயரவ�க���� �ைட�கா� ேபான� ப�� எ�
மன��� ஐயெமா�� ஊசலா�� ெகா����த�. டா�ட� ஐயரவ�க�ைடய
�ய����� அக�படாத �ைல�� ஏ�க� பல த��நா��� உ�ளன எ��
ஐய� ெத��ேத�!”

எ��றா�.

ப����ப�� உைர

ப�ைடநாைள� ேசம�ன� வரலா�ைற அ�ய� ெப��� �ைண��வ�
‘ப����ப��’ எ��� ச�க இல��ய �லா��. இதைன �த��த�
1904ஆ� ஆ��, பைழய உைர�ட� ெவ���டவ� உ.ேவ.சா. ஆவா�. இ�த
அ��� ப��ைப ேவ� இர�� �வ�க�ட� ஒ�� ேநா�� �ள�க�ைர
எ��னா� உைர ேவ�த�. அ�ப��� 1951இ� கழக ெவ��டாக ெவ�வ�த�.

’ப����ப��’�� உைரேவ�த�, உைர எ��வ� அ��த அவ�ைடய
ஆ��ய� ேவ�கடாசல� ��ைள, ��க ம���� ெகா��, தா� அ�����
எ�� ைவ����த உைரைய�� ெகா��� உத�னா�, அ�வாேற ந.�.ேவ.
நா�டா��, “ப����ப��� ப�க�க�, ஆரா����� இடம��பதா�
அவ���� உைரெய�த ேவ�டா ப����ப�� ஒைல� �வ��� ’கட��
வா���’� ெச��� காண��ைட�க��ைல யாதலா� ெதா�கா��ய�
ெபா�ள�கார உைர�� வ�� எ�ய�ன ���த� எ�� ெதாட���
பாடைலேய கட�� வா��தாக� ெகா�ளலா�!” எ��� உைரேவ�த����
��னா�. இ�வைக�� த� ஆ��ய� இ�வ���� உைரேவ�த� ந��
பாரா����றா�.

ப�க�க��� உைர எ�த� ெபற��ைல ஆதலா�, �.ைவ. சதா�வ�
ப�டார�தா� எ��ய ’ப�க�க� ப��ய ஆரா���’ைய, இ�ப����ப��
��� ���ைர�� அைம���ெகா�டா� உைரேவ�த�.

ஐ����� உைர

ச�க இல��ய�க�� ஒ�றான ’ஐ������’�, ��ைல, ����, ம�த�,
ெந�த�, பாைல என ஐ�� அக��ைண� பாட�க� உ��. இவ���,
’ம�த��ைண’�� ம���, �த�க� உைரெய�த� ெதாட��னா�
உைரேவ�த�. இ��� 1938இ� ெவ�வ�த�. இதைன� ப����தவ�,
உைரேவ�த�� ந� மாணா�கரா�ய �லவ� கா. ேகா��த�. இ���
ேதா��ய காரண�ைத� ��வ�மா� �ல�ப�����றா� ேகா��த�:



“யா�க� ேசயா� ேபா�� உய�கலாசாைல�� க�� ப��� வ��ேபா�,
ஆ��ய� ��ஒளைவ �. �ைரசா� ��ைளயவ�க� இ��ள�க�ைர �ைன
எ��வர� க�ேடா�. அவ�க�, எ�க���� ����ற�� ெதா�கா��ய�
ேசனாவைரய�� க���� வ�ைக��, இைட �ைடேய இ���
ெச���க�� ெபா�ணல�கைள எ���� ��வ�. யா�க�� ேக���
ெப�ம��� ெகா�ேவா�. ேம��, யா�க� ம�ைர� த��� ச�க�
ப��ைச��� ப��க ����யகால���, அ�ப��ைச�காக வைர ய��க�
ெப�ற ம�த� ப���� உைர�ைன� ப��கேந��தேபா�, இ��ைர
எ�க��� ேப��ப� பய�த�. இ�ேனார�ன நல�களா� ேப��க�
ெகா��த� ெப�ற யா�க� இதைன ெவ���வ� த�கெதன� ����
இ�ெவ� ���� ெசய�� ேம�ெகா�ள� ெதாட��ேனா�!”

ேம��, இ��ைர�� அ��ைண எ�தாக ெவ�வர��ைல. த����லவ�
�ல��, ெச�வ� �ல��, “�ள�க�ைர எ��� ப������ ப������
�ல�� ெகா��மா�” உைர ேவ�தைர வ������ ப�ேவ�
இைட��க�� ெச�யலா�ன�. இ� தைடகைள எ�லா� தா���தா�
இ��ைர�� ெவ�வ�த� எ�ப� ����ட�த�க�.

ஐ����� ��ைம���, உைரேவ�த� எ��ய உைர �ள�க��ட�
அ�ணாமைல� ப�கைல�கழக� ெவ���ட�.

ந��ைண உைர

ச�க இல��ய�க�� ஒ�றான ’ந��ைண’ைய �த��த� ெவ���டவ�
��ன��� அ. நாராயணசா� ஐய� ஆவா�. ஓைல� �வ������ இ����
�ல�ைத� தா� எ��ய உைர�ட� அ�� வ��� ெகாண��தவ�.

ஒ��ைற, ெச�ைன ைசவ��தா�த மகாசமாச��� ெசயலாளராக இ��த மா.
பால���ரம�ய �த�யா�ட�, ேபரா��ய� ைவயா��� ��ைளைய�
காண� ெச�றா� உைரேவ�த�. அ�ேபா�, உைரேவ�த�� ஐ������ உைர
�ள�க�ைத� தா� ப��� ம���ததாக� ��ய ைவயா��� ��ைள,
த��ட���த ‘ந��ைண’ ஏ� ஒ�ைற� த��, ‘இதைன�� ��க� ஆரா���
ெவ��ட ேவ���’ எ�� ��னா�. அ�வாேற ந��ைண�� உைரஎ�த�
ெதாட��ய உைரேவ�த�, ��ன��ரா�� அ��� ப��ைப, ந��ைண��
நா�� ஏ�க�ட� ஒ����� பா����கா�, ஆ�ர�� ஐ�������
ேம�ப�ட பாட ேவ�பா�க� காண�ப�டன. எனேவ, ேபா�ய உைர
�ள�க��ட� ��ய ந��ைணைய உ�வா��னா� இவ�!

“க��ைப� க��க�வாக� த���� �ைவ கா�ப� ேபால� பா�ைட�
ெதாட� ெதாடராக� ����� ெபா�� உைர�ப�, பைழய உைரகார� களான
ப�ேமலழக�, ந��னா����ய� �த�ேயா� ைக�ெகா�ட �ைற யா��.
அ��ைற�ேலேய இ��ைர�� அைம� ���பதா�, ப����ேபா� பல



இட�க�, உைரேவ�த� உைரேயா, ப�ேமலழக� �த�ேயா� உைரேயா?”
என� பல �ைற�� ந�ைம ம����ற�!"

என இ���� �ற�ைப �த�� பாரா����றா�, ‘கைலய�ைன’ இராதா
�யாகராசனா�!

கா��ய ��க�

ஐ�ெப�� கா��ய�க��, �ல�ப�கார�, ம�ேமகைல, �வக��தாம�
�தலான ������; ஐ���கா��ய�க�� �ளாம�, யேசாதர கா�ய�
எ�� இர�����; உைர க���ளா� உைரேவ�த�. இவ��� �த�
������ ‘���க�’ எ��யதேனா� அைமயாம� ���த ’ஆரா���’��
எ����ளா�.

கழக� 1985இ�, ெவ���ட ‘ம�ேமகைல’ உைர���� �த� 26
காைதக��� ந.�.ேவ. நா�டா� உைர எ����ளா� அவர� உட��ைல
காரணமாக அத��ேம� எ�த இயல��ைல எனேவ, எ��ய 4
காைதக��� உைரஎ��� ப� உைரேவ�த���� தர�ப�ட�. இ�நா��
காைதக�ேம, ெபள�த சமய� க����கைள��, �றசமய வாத�கைள��
����ைர��� ��கலானைவ எ�ப� அ�ஞ�. அ�ணாமைல� ப�கைல�
கழக��� ப����த ேபா�, உைரேவ�த�, இ�ப��க�� நா�டா�
ைகயா�ட அேத �ைறைய� ��ப�� எ��னா�. ’காைத’��
ெதாட�க��� அத� ���க�; ���, ப�� ப��யாக உைர என
அைம���ள�. ’சமய� கண�க� த��ற� ேக�ட காைத’��, அளைவ வாத�,
�க�ட வாத�, சா��ய வாத�, ைவேச�கவாத�, �தவாத� �ள�க�ப�வ�
ெகா�� உைரேவ�த�� க�ன உைழ�ைப� ���� ெகா�ளலா�.

இத����ேப, ‘ம�ேமகைல� ���க�’ 1943ஆ� ஆ��ேலேய, அதாவ�,
உைரேவ�த�, ���ப��� ப����த கால��ேலேய ெவ�வ�த� எ�ப�
����ட�த�க�.

‘ம�ேமகைல’� கா��ய��� �ற��� ���� உைரேவ�த� ��வ�,
மன�ெகாள�த��:

“ப�ைட நா�� �ள�����த �லா��ய�, உைரயா��ய� பல��
ெப��� ஈ�ப�ட த�ழ�ைம வா��த� இ�த அ�ய கா��ய �� க�பைன�
கள��யமாக �ள��ய �ைறம�கல� �வ��ரகாச அ�க�, தா� அ��ய
‘��ெவ�ைக� ேகாைவ’��, ெகா�தா� �ழ� ம�ேமகைல �� ��ப�
ெகா�வெத���?" எ���; அ��காப� எ�பவரா�, ’அ��காப��
ேகாைவ’�க�, ’மாத�ெப�ற ம�ேமகைல ந�ைம வா���பேத’ எ���,
ெதா�நய�பட� ேபா�� உைர�த அ�ைம�ைடய�; அழ�ய ெச�பாகமான
நைடயழ� வா��த�; ஏைன� �வக��தாம�, �ல�ப�கார� எ�ற
இர���� எ�ய நைட ெபா���ய�; ஆ�கா��� �த�� ேதா���



வைளயாப�, ��டலேக� எ�ற கா��ய� ெச���கைள ேநா�க
அவ���� நைடயழ� �ற����ப�. கா�����ப��ன�, வ��, கா��
�த�ய ெப�நகர�க�� ப�ைட� �ற�ைப எ���� கா��வ� இய�ைக
அழைக இ�� கா�� ம������வ�; ��த த�ம�கைள��
ப�ைடநா�� த�ழக��� �ல�ய பல சமய� க����கைள�� �ள�க
அ���ப�; ெந�ைசய��� �ல�ப�கார��� ெதாட���யாக,
ேகாவல���� மாத���� �ற�த மகளாக ம�ேமகைல�� �ற�
ெந�ைய� ெச�ெசா� �ைவ த��ப� ெசா��� ��ைம�ைடயதா��!”

உைரேவ�த�, ெச�க� மாவ�ட� கழக உய��ைல� ப����
த�ழா��யராக இ��தேபாேத எ��ய �� ‘�வக ��தாம�� ���க�!’
ஏற�தாழ 3000�� ேம�ப�ட ெச���க� ெகா�ட இ���ைன� ப��க
மைல��ேவா���� ெப��� பய�ப�மா� கைத� ெதாட���,
இ�ைம�� �ைறயாதவா�, ���� எ�த�ப�ட ஓ� அ�ைமயான �� இ�
��� ெதாட�க��� ஓ� ஆரா��� ���ைர�� த���ளா�!

ஐ��� கா��ய�க�� ஒ�றான ‘�ளாம�����க�’ கழக ெவ��டாக
1970இ�, ெவ� வ���ள�. இத� ���ைர�� உைரேவ�த� எ���
ப��, ��தைன�� ���தாக உ�ள�:

“சமண��வ�க� ந� இ�ய த�� ெமா��க� ெச���ளகா�ய�க��,
ேத� மண��� த�� நைட��, ெச�ைம மண��� க����க�� ெகா��,
ப��ேபா��ள�ைத உ�ைம� �லைம�� ��ப�ைத ந�க��� ேப��ப
மைடய� ெச��� ெப�ைம �ைடய�, இ� ‘�ளாம�’ ேயயா��… இய�ைக
ய�ைன�� இ�ப� ேதா�ற�ைத ந� உ�ள� ���� எ�ெலா�க எ���
கா��� இ�ய ��ய� ேகா� இ� ெச�த��� கா�ய� எ�பத�� எ�
உ�ள� ஆைச�ப���ற�!”

இ�வா� ��� இவ�, இ���ைன� ��கா��ய வ�ைச�� ேச��தவ��
��ைம எ�தைகய� எ�பைத� ��வ�மா� �����றா�:

“��கா�ய ெம�பனவ��� இதைன ஒ�றாக ைவ�தவ�, ��ைம
ெப�ைமகைள�ெத���ண�� ம�ைக��லாதவ� எ�� �றலா�;
ஏென�� கா�ய ெந��லாத�, க�நைட�லாத�, க��� வைக�லாத�
இத�க� எ�தைகய ��ைம�� காண�படேவ��ைல”

“��தாம���� ேபால, இ��ளாம����.உ�� ேம� �லவ� ெகா���
ந��னா����ய� ஓ� உைர எ�� ���பாரா��, இ��ளாம�, த���
�லவ� அைனவ���� �ளாம�யா� �க�ள�� ����� எ�� இ��
எ��� ெமா�யலா�!”

உைரேவ�த� எ��ய உைர��க�� ‘யேசாதர கா�ய�’ எ�ப�ெமா��.
ெபா�வாக, ���த அள�� ப�����லாத ��, எ��� இத��� உைர



எ����ளா�. இஃ� ஒ� சமண சமய��, �த��த�� வடெமா���
இய�ற�ப�ட�. ��� த��� யா�க�ப�ட�. 5 ச��க� 330 ெச���க�
ெகா�ட�. ஆனா� இத� ஆ��ய� ெபய� ெத���ல�. �த�� �ல��
ம��ேம அ��� வ���ள�. உைரேவ�தேர �த��தலாக இத�� உைர
எ��யவ�. பல ப�கைள ஒ�� ேநா��� ���த�க� க��, ���ைர
வ����ளா�. ெதாட�க��� ஓ� ஆரா��� ���ைர உ�ள�.

இ��லா��ய�, இைசைய� ப��� தவறான எ�ண��ட�, ��ைன
உ�வா����ளா�. அ� தவ� எ�பைத உைரேவ�த�, இ����ைர��
��வாக எ��� �ள��வ� அ���� ���� எனலா�.

"இ��லா��யரா� ப� ��ற�ப�ட இைச �ைன� ப��� ��� ஈ���
��வ� ேவ�ட� பாலெதா��. இைச எ�ப� வ��த வா��, ேக�க�
ெச��� ெப�ற உ��க�� இய�பா யைம�த இ�ப� ெபா�ளா��.
�ல�லக வா� ��� நா�� ெபா��க� இ��யைம யாதன எ���, அைவ
�ைறேய உண�, உைட, உைற��, இைச எ�பன வா� எ��� அெம��க
நா�� அ�ஞ� ஒ�வ�, “Music is the fourth great material want of our nature-first food,
then raiment, then shelter, then music”

-r-N.Bovee

����றா�…. இ��ைச உடேலா� �� வா�� ம�க��
�கஇ��யைமயாதெத�ப�…நாேடா��

ஓ���� உைழ��� எ��ரெமா��� உைழ��ைடேய மா�ப���
அ����வ� ேபா�, உடேலா�ய��� உ��� மன�தக�ேத தள�����,
��ைம��லாத உண����� ெப�வ� இய��. எ��ர�க� அ���
அக�ற�ப�வ� ேபால, மன�� நாேடா�� ��ைம ெச�ய�பட ேவ���.
அத�� இைசேய உ�யதா��. இைச, மன���ப��� �ய உண��கைள�
ேபா�� ந��ண��கைள-எ���வதா��. ‘ஆறைல க�வ� பைட�ட
அ��� மா�தைல ெபய���� ம��� பாைல’ எ�� பல ��றா��க��
�����த �ட�தாம� க��யா� ெமா�� த��ன�. ெச�ற ��றா���
ெச�ம��� வா��த ஆவ� பா� (Averbach) எ�பவ�, ‘மன���ப���
மா�கைள� க��� ��ைம ெச��ற� இைச’ எ�� ��னா�. …இைச��
ஒேராவ�� காம� �த�ய �ைம �ைள�ப� ����, அதைன �ல��வ�
அறம��!… ப�ைன�� ப�னாறா� ��றா��� வா��த ‘மா��� �த�’
எ�பவ�, சமய உண��க��� அ��த �ைல�� ைவ��� �ற���க�
த�வ� இைசேய எ���, தா�� �த�ய த�க� சமய ஞா�க�, த� கட��
க����கைள, இ�ய இைச�பா���க�� ைவ��� பா�ேய ெசய� க��
ெசய�கைள� ெச�தன� எ��� ��வாரா�ன�!"

இ����ைர ஒ�ேற ேபா��, உைரேவ�த�� ��பமான �லைம�
�ற�ைத அ��� ெகா�ள! அ���� இவர� ஆ��ல ெமா�ய��



எ�வாெற�லா� உத��ற� எ�ப�� இதனா� அ�யலா�.

சமய ��க�

உைரேவ�த�, அ�ைன� த���பா� எ�தைகய �லைம�� ஈ�பா��
ெகா�டவேரா, ைசவசமய���பா�� அ�வாேற ஈ�பா� ெகா�டவ�.
இவ� எ��ய ைசவசமய-ைசவ��தா�த ��க� �லேவயா���, ��க
ெப�ைம�ைடயன. ‘��ேவா��� ேதவார� ���ப�க உைர’ �� ஏற�தாழ
1935ஆ� ஆ��� ெவ�வ�ததாக� ெகா�ளலா�. இஃ� உைரேவ�த�
மைற�த��, அவ�த� 23 ஆ� ஆ�� �ைன� ெவ��டாக 1985இ� ஒளைவ
�.நடராசனாரா� ெவ��ட� ெப�ற�.

��ஞானச�ப�த� ��வா� மல��த��ய ‘�� ேத�� தாயன ெகா����
ெபா�ன�’ என� ெதாட��� ��ேவா���� ேதவரா� ப�க����
அ��தமான உைர த���ளா� உைரேவ�த�.

ெதாட�க���, ஓ��� எ�ற ஊ�� �ள�க�ைத�� ��ன�� ேதவார�’
எ�பத���ய ப�ேவ� ெபா�� நய�கைள�� �ள����றா�. “ஓ���
எ�ப� ஓ��+ஊ� என� ����. ஓ��, ஓத�ப�வ�, பாட�ப�வ� பா��
எ�றா� ேபால. ேசேயானா�ய ��க��� மைல �ல��, ெப�மா� எ�ற
�ரம���� தாமைர� ��� இடமான�ேபால, ��ேவா���, பரம���
உ�ய இடெம�பதா�!” எ�� �����,

“�வா�க�(ச�ப�த�) ேதவார�����, �மா� ஐ��� வ�ட�க���� ��
ேதா��ய ந��� இல�கணமாகா தாைகயா�, ெதா�கா��யேம ஈ���
ெகா�ள�ப�வதா���”

எ�� ��வ�, இவ����ய ��பான இல�கண� �லைம��� சா�றா��.

இ�� ‘ேதவார�’ எ�பத���ய ப�ேவ� ெபா�� நய�கைள� �ற வ�தவ�,
ைசவ��� யா��பாண�� வ�ைணநக� �வா�நாத ப��த�,
���ெத��யவ�ைற� ���� கா��, அதைன அ�ப�ேய த��ைர���றா�
உைரேவ�த�.

‘ேதவார�’ எ�பத��� ப�ேவ� ெபா�� நய�க�� ஒ�ைற ம���
இவ� ��டலா�:

“ேபரழ�, ேபரா�ைம, ெப��க��, ேபரற� �த�யவ�ைற உைடய
ஆ�மகன� இல�கண �த�ய வ�ைற ஓத�, ேக�ட�கைள� ெச�த
�ைணயாேன, மக���� அவ�மா��� க�ெப�� காம� ���வ�ேபா�
�வ�ரான� இல�கண�க�� அ�� �ண�க�� �ற�� �ரா�ட
ேவத���க�(ேதவார� ���ைற��) �ற�ப����தலா� அவ�ைற



ஓத�,ேக�ட�கைள� ெச�த �ைணயாேன ம�க��� க�ெப�� காத�
��ா� ெம�� உண�க!”

இ�வா� இ��� பல ெபா�� நய�கைள எ���ைர���றா�
உைரேவ�த�!

இ�ேதவார� ப�க� பாட��� 33 ப�க அள�� உைர�ள�க� த���ளா�
எ�ப� ����ட�த�க�.

ஞானா��த �ல�� பைழய உைர��

ைசவ ��தா�த சா��ர ��க�� பைழைமயான� ‘ஞானா��த�’ எ�ற ��.
ெம�க�டா� அ��ய �வஞானேபாத����� கால�தா� ���ய�. இ�
பழைமயான� எ�பத��, நைட��� ச��� க�ன �ைடய�. இ����
கடைல எ�� எ��, ஒ���யவ�க�� உ��.

வா�ச ��வ� எ�பா� எ��ய இ������ பைழய உைர ஒ�� உ��.
அதைன ஏற�தாழ 70 ஆ��க����, ம�ைர� த��� ச�க�
ெவ�����ள�. இதைன ஆரா��� ெவ���� ப�ைய� ெச�தவ�
ேச��� ���ரம�ய க�ராய� ஆவா�. அவ� தம��� �ைட�த �ல
ஏ�கைள� ெகா��, அ��பா� ப��, அ�நா�� எ��ய�, �க��
ெப�ைம���ய ெதா�டா��. ச�க�� ெவ���க��, க�ெவ��லாகா
ெவ���க�� ேபா�ய அள� ெவ�வராத கால�. அ�த� �ைல���
க�� உைழ�பா� இ��� ப��ைப� ெச�����த �ற�� க�ராய��ேக
உ�� என உைரேவ�தேர �க��� ேபா����றா�!

‘ஞானா��த�’ ���� ��ன�� ேதா��ய ைசவ��தா�த ��க��
உைரக�� இ� ஞானா��த� ப��க� ேம�ேகாளாக� கா�ட�ப���ளன.
‘�வ��ரகாச�’ எ�ப� ைசவ ��தா�த ��; அதைன� ���த ம�ெறா��,
‘�வ��ரகாச� ெப���ர��’. இ� ெதாைக��� ஞானா��த�
��வகவ�க� பல ேகா��� ெதா��க�ப���ளன. இ�வாேற, ‘���
���’ எ�ற பைழய �� ஒ���� ஞானா��த�ப��க� �ல இட�
ெப���ளன. இவ�றா� சமயத��வ ஆரா��� உல�� இ��� ��க
ம���� ப����� ெப����த� எ�ப� �லனா��.

இ���ைமகைள ந�க��த உைரேவ�த�, அ�ணாமைல� ப�கைல�
கழக��� ஆரா���� ேபரா��யராக� ப����த ேபா�, ‘ஞானா��த
�ல�� பைழய உைர��’ ப����க வா���� �ைட�த�. இ� ����
உைரேவ�த� ��வ� வ�மா�:

“�ற�த �� ப��� என�� வா��தேபா�, ஞானா��த� �����க� �ல,
�வஞான பா�ய��� வர� க��, �ைல ��வ��� ப��க ேவ���
எ�ற ேவ�ைக உ�டாவ தா���. ஆகேவ அதைன வா��� ப��த ேபா�



அத� நல� ���� ���பத�� உ�ய த�ழ�� எ�பா� இ�லாைம, ��க
இடைர �ைள�த�. அதனா� ச�க ��ப����� எ� க���� பட��த�.
ஒ� �ல ��கைள� ப��ற��, ஞானா��த��� த��நல� என��
இ�ப� ெச�வதா���!”

எ�� இ����பா� ஆ�வ� ஏ�ப�டைம ����� �����வ�. இ�
���த ஏ�க� �ைட���றனவா எ�� ேத�வ�� �ைன�பாக இ��தா�.

“1932ஆ� ஆ��� ேகாைட ���ைற�� யா�, எ� ஊரா�ய ஒளைவயா�
��ப� ெச����த ேபா�, ���� ஒ� �ைல�� �ட�த ஏ�கைள�
�ர��� பா��கலாேன�. அவ���, ஒ� ஏ��� ேம�, ‘ெப�ம����
�பால� எ��ய�’ எ�ற ���� இ��க� க��, அதைன� �����
பா��ேத�. ஏ� ஒ�ைற� ப��க��, அத�க�, ‘இ��ைச எ�வ��
பய�ேதா� - �ந�த� �த�ய எ�வைர� ெப�றா�’ எ�ற உைர இ��க�
க��, இ�, ‘ஞானா��த�’ எ�� அ��� அதைன� ப�ெய���அ���
�ர�ேயா� ஒ��ேநா�� ேனனாக, ேவ�பா�க� பல இ��ப�
�லனா���!”

எ�� உைரேவ�த� ��வ�ெகா��, ஞானா��த �ைல� ப����க
ேம�ெகா�ட இவர� �ய�� ெத��ற�.

��ன�� ��ற�����, �வ�க�ம� �.ேக. ���ரம�ய �த�யா�
தைலைம�� நட�த ஓ� ஆ�� �ழா��, ஞானா��த� எ�ற ெபா�� ப��
உைர�க���னா� உைரேவ�த�. அதைன� ேக�ட ‘��தா�த சரப�’ ஈசான
�வாசா�யா�, இவைர அ�ேபா� ேநா��, ‘இ���� கடைலைய� ப��வமாக
ேவக ைவ������க�!’ எ�� பாரா��னா�. ப��தம���,
�வ�க�ம���, இ��ைல ந�� ஆரா��� ெவ���மா�
உைரேவ�த�ட� ��ன�.

ஆனா�� ஏ�ேத�� �ய��ைய� ைக�டாம�, ேம�� �ல
�ைட���றனவா எ�� �ைன�ேபா� ெசய�ப�டா� உைரேவ�த�.
ெந�ைல�� அ�ேக இ��த இராசவ���ர� ெச��, ெச�பைறமட���
தைலவராக இ��த அழ�ய ��த� ேத�கைர� க��, உைர�ட� ��ய
ஞானா��த ஏ� ஒ��ைன� ெப�றா�. அத� ��� ேம�� �ல ஏ�க�
�ைட�தன. ெப�ம���� �பால� எ��ய ஏ� ஒ�� ��ெவ�ெண�
ந��� ஏ� ஒ��; ஏனா�பா� ஏ� ஒ��. இ�ேவ�க� அைன�ைத��,
ம�ைர� த��� ச�க ெவ����ட� ஒ���� ேநா���கா� ேவ�பா�க�
பல க��, ��தாக� ����ைர�ட� ஞானா��த �ைல ெவ��ட�
���தா�. அ�ணாமைல� ப�கைல�கழக ஆரா���� �ைற� தைலவராக
�ள��ய கா.���ரம�ய ��ைள��, ‘ப�ேவ� ஏ�கைள ஒ��ேநா��,
ேவ��ய ஆரா���� �����கேளா� இ��ைல ெவ��ட ேவ���’
எ�� ��, உைரேவ�த�� இ�ய ந�ப� க.ெவ�ைளவாரணனாைர
உ��ைணயாக ைவ��� ெகா�ள�� ஏ�பா� ெச�தா�.



ஆனா�, அ�ணாமைல� ப�கைல� கழக�����தேபா� ெச��வ�த
இ��� ெவ����� ப�, ம�ைர� �யாகராச� க����� வ�த ��னேர
�ைற� ெப�ற�. அத�� �� ஆதர� ந��ய க����, �யாகராச�
ெச��யா��� �� ���ைர�� ந�� ெத�����ளா� உைரேவ�த�!

அ�ணாமைல�ப�கைல� கழக ெவ��டாக வ�த ம�ெறா� ைசவ��தா�த
��, ‘�வஞானேபாத �ல�� �வஞான ��வ� அ��� ெச�த
���ைர��’ எ�ப�.

ைசவ ��தா�த சா��ர ��க� ப�னா��. இவ���ெக�லா�
ம���யா�� �க�வ�, ெம�க�டா� அ��ய ‘�வஞான ேபாத�’.
இத�க� அைம���ள ��பா�க� - 12 அ�� உ�ள அ�க� - 40, ெமா�த�
ெசா�க�-216: ெமா�த எ����க�-624. இ� ப��ர�� ��பா� ெபா�ைள
ஏ��களா�� எ��த ெமா�யா�� ஆரா��� ��த�� ஏ�வாக 39
அ�கரண�க�� 81 ெவ�பா�க�� உ�ளன.

இ� அ�ய ����� பா��� உைர�மா�ய வ���, சா�ேறா�
உைரக���ளன�. பா���, �த�ைர க�டவ�, ����ைற�� அ�ண��
�வாசா�யா�. அத��� ‘�வஞான ���யா�’ எ�� ெபய�. அத�����
ெகா�றவ��� உமாப��வாசா�யா�, ‘�வ��ரகாச�’ எ�ற ெபய��, எ�ய
�ைற�� பா��வ��� உைரக��ைர�தா�. இ�வாேற, வடெமா�வ�ல
சா�ேறா� ஒ�வ�. இ� �வஞான ேபாத�ைத வடெமா��� �க�� எ�ய
நைட�� ப��� �ேலாக�களாக ெமா�ெபய���� த�� அ�யாத வட�ல
வா�ந��� அ�����னா�. அவ������ �வா��ரேயா�க� எ�பா�, அ�
வடெமா�� �வஞான ேபாத���� வடெமா��ேலேய ���ைர��
ேப�ைர�மாக உைரெயா�� க�டா�.

ந� நா��� ஆ��ல ெமா� �த�ட� ெப�றேபா�, ேஜ.எ�. ந�லசா��
��ைள எ�பா�, இ��வஞான ேபாத� ெபா�ைள ஆ��ல��� எ��
ெவ���டா�. �ற�, டா�ட� ெப�ன� (Dr.Bennet)�த�ய ஆ��லநா�டா�,
ஆ��ல����; ஷாமா� (Schomorus)எ�ற ெஜ�மா�ய� ெஜ�ம����
எ��ன�.

��வாவ��ைற ஆ�ன�ைத� ேச��த, ��வ� ெப�ம�க�� ஒ�வரா�
�ள��யவ��, ‘வடெமா�� கடைல�� ெத�ெமா�� கடைல��
�ைலக��ண��தவ�’ எ�� ேபா�ற� ப�பவ�மான மாதவ� �வஞான
�வா�க�, ‘�வஞான மாபா�ய�’ எ�ற ெபயரா� ேப�ைர��
���ைர�மாக இர��ைன எ��னா�.

அவர� ���ைர �ேல உைரேவ�தரா� ப����க� ெப�� அ�ணாமைல�
ப�கைல� கழக�தா� 1953இ�, ெவ��ட� ெப�ற�.

இ�ப���� �ற���க� பல. அவ��� �ல, இவ� ���க� த��:



1. மாணவ�க��� ஆரா���யாள�க��� பய�ப�� �ைற��, உைர��
காண�ப�� இல�கண� �����க��, அ�� ெபா��க��
அ������� �ள�க�ப���றன;

2.   ஆரா��� ெந��� ெபா���, அ�� ெசா�ெபா�� அகர�ர��,
�ைணெச�த ���ர�� ேச��க�ப���ளன.

3.   ஒ��ேநா��� க��தா� ஒ��ல இட�க�� �வஞானமாபா�ய�
க����க��, பா��� ெப�மா� உைர�� கா�ட�ப���ளன.

4.   ���க���� இ��யைமயாைமப��, �லா��ய�, உைரயா��ய�
வரலா��; ��ெபா�ைள� ப�ல ����ேவா� ெபா����
�வஞானேபாத� ெச� ெபா��� �ற�� ��ன�� தர�ப���ளன.
(இ�� வ�� ‘�வஞான ேபாத� ெச�ெபா��’ ��ன�� த�
���லாக��,ெவ�வ���ள�!)

�வஞான��வ�� ‘�வஞான மாபா�ய�’ எ��� ேப�ைரைய��,
���ைரைய�� ப���� ெபா�� கா�பெத�ப� க��வ�ல �லவ��ேக
��� க��மா��. ஆ��� உைரேவ�த�, ���� இ�ப�ைய�
ெச�����தா�. இ� ���� இவ� ��வ� வ�மா�:

“�வஞான ேபாத��� �ற�ைப��,���ைர�� மா�ைப��
ேநா���ட��, என� அ��� ��ைம க�� எ� உ�ள� ேபர�ச�
ெகா�ட�. எ��� எ�ைத ெம�க�ட �வ��� ��வ�ைய �ைன��
ெகா��, அவர� அ�� ஞான�ைத ந��ெப�ற ெப�ம�க�
வழ������� அ��ைரகைள� க��யாக��, ��ஞான ச�ப�த�
�த�ய �வஞான� ெப�� ெச�வ� க�� ெச�ெமா�கைள �தலாக��
ெகா��, இ�ப��ைன ஆ��த�� எ� உ�ள� ஒ��படேவ, ஒ�வா�
யா� இய�ற அள� ெச���ேள�!”

ைசவ��தா�த ஆ�கட�� ந���� எ���� ெகாண��
வ�லைமபைட�தவ� உைரேவ�த�. எ��� இ�வா� ��வ�, இவர�
ப��ைடைமைய� கா��வதா��.

இ����, அ�ணாமைல� ப�கைல� கழக��� இ��த ேபா�
ேம�ெகா�ட ப�; ஆனா� ம�ைர� �யாகராச� க����� வ�த��ேப
�ைற��ற�.

உைரேவ�த� எ��ய ��க�ெல�லா�, தைலயாய�� ���யான
ப�க�க� ெகா�ட�மான ��, ‘��வ��பா �ல�� உைர��’ ஆ��.
இஃ� ஆ� ‘���ைறக�’ ெகா�ட�; 5818 பாட�க� உைடய�.

அ�ணாமைல� ப�கைல� கழக�,தன� ெபா��ழாைவ�
ெகா�டா�யஞா��. ��வ��டாைவ உைர�ட� ெவ���� ெச�த���
ப�ைய� ெதாட��ய�. ெபா��ழா���, இத� �த�ப�� ம���
ெவ�வ�த�; ��ன� ஒ�ெவா�றாக ெவ��ட� ெப�ற�.



இ��� ���ைர��, ப�கைல� கழக� �ைணேவ�தராக இ��த வ.ெசா.
ேசாம��தர�, ��வ�மா� �������றா�:

“19ஆ� ��றா��� இ��� கால�ேத, வ�ள� இராம��க அ�களா�
எ��� ஓ� ஒ���ழ�� வட��� ேதா��, உல��ேக ஒ�ெச�த�. அ�
ஒ��ைட� ேதா��ய இைற�ைற��க� ‘அ��பா’ எ��� அ�ய
ெபயேரா� ஆ��� �ைறகளாக வ��க�ெப�றன… உ��க�� ஆ�மேநய
ஒ�ைம�பா��ைன வ�����ய ெப�� அ�ளாளராக இவைர நா�
கா��ேறா�. ம�க� பல�� அ���� வ�ளலா�� ஆ�
���ைறகைள�� ப��த அள�ேலேய இைற வ�ட�� ஈ�பா�
ெகா�வேர��, ����� ெபா�� உண��� ெகா�வா�கெளன� �ற
இயலா�. இ��ைல�� ந�லெதா� உைரைய எ�� நம�க��தவ�
உைரேவ�த� ஒளைவ �.�ைரசா� ��ைளயவ�க� �ற�த �ைற�� எ��ய
இ��ைர, அ��மண� ெகா�� �ள�� வைத யாவ�� உண�வ�!”

��வ���பா�� த�ைம ��வ�மாக ஈ�ப���� ெகா�டவ� ‘அ��
ெச�வ�’ நா. மகா��கனா� ஆவா�. இவ�, ஊர� அ�களாைர�
ப��பா��யராக� ெகா��, ��வ��பா 6 ���ைறகைள�� ����ய
ப��பாக ெவ�����ளா�. ேத��� இ�ய இ���வ��பா� பாட��
ெச�ெபா�� ��ப�கைள� த�� இல�கண இல��ய வர��ைன உள�
ெகா��, ����� ஆரா��� ெவ��ப���� �ைற��
��வ��பா��� உைரகா�� ��டெமா�� இவரா� வ��க�ப�ட�.
இ� உைர� ப�ைய� �ற�பாக� ெச�� ���க ����� த��பைட�தவ�
உைரேவ�தேர என� ேத���, ேகாைவ ச�� அற�ைலய��� சா���,
ப�கைல� கழக �லமாக� ��வ��பா ��ைம��� �ள�க�ைர காண�
ெச�த ெப�ைம நா.மகா��கனா��� உ��.

உைரேவ�த� எ��ய ��வ��பா உைர��� �த�ப�� 582 ப�க�
ெகா�ட�; இ�வாேற ஏைனய 5 ப��க�ெம�� உைர� ெப��க���
மா�ைப ஓரள� அ�த� ���. பாட� தைல��: யா�� இ�னெத�ப�:
பாட�ெப�ற தல� ஆ�யனவ�ைற �த�க� ��� ���, ‘பாட�-உைர-
ெப�யேதா� �ள�க�’ என அைம��� ெகா�டா� உைரேவ�த�.

வரலா�� ��க�

உைரேவ�த� ப��ைற அ��ன�. ஆ��ல அ��, க�ெவ�� ஆ�� ஆ�யன,
இவ�த� வரலா�� ��க��� ெப��� �ைண���தன. இ�வைக�� இவ�
எ��யன, ைசவ இல��ய வரலா�, ேசரம�ன� வரலா�, த�� நாவல�
ச�ைத �ல�� உைர��, வரலா��� கா��க� ஆ�யன ����ட� த�கன.

ைசவ இல��ய வரலா� (�.�. 7 �த� 10ஆ� ��றா�� வைர): இஃ�
அ�ணாமைல� ப�கைல�கழக ெவ��டாக 1978இ�, வ�த�.



த��ெமா� வா�லாக� த�ழ�க� ேபா�� வள��த- ேபர�� �ைற�த
இல��ய� ப����, �லவ�க�� வா��ைக வரலா� ப����, அவ�க�
வா��தகால�, அர�ய� �ைல, சமய�ைல, ச�தாய வா��, கைல வள���
�த�யன ப����, த�க அ�ஞ�கைள� ெகா�� ஆரா���, த�� இல��ய
வரலா��ைன எ�� ெவ���த�, த�� வள������ய �ற�த ப�க��
ஒ�றா��. இத� ேதைவைய ந��ண��த ெப��தைக அ�ணாமைல�
ப�கைல�கழக� ���ய ெகாைட வ�ள� அ�ணாமைல அரசராவ�!
அவ�த� ேநா�க�ைத �ைறேவ��� வைக��, அ� ப�கைல� கழக
ஆரா���� �ைற�� ப����� ஆ��ய�கைள� ெகா��, த�� இல��ய
வரலா�ைற ��வாக ஆரா��� ெவ���வெதன� ��ட� வ��� அத�ப�
��கைள ெவ���டன�. அ�வைக�� ெவ�வ�தேத ‘ைசவ இல��ய
வரலா�’ எ��� ��!

ப�கைல� கழக ஆரா�����ைற�� ப����� ஆ��ய� கைள� ெகா��
‘த�� இல��ய வரலா�’ எ��� ப� உ�வா���. அ�வைக��, ஆ���
ப�����த உைர ேவ�த���� ைசவ இல��ய வரலா� எ��� ப�
அ��க�ப�ட�.

இ����� அ�யெதா� ���ைர வழ����ளா� உைரேவ�த�. அ��
வ�� �ல ப��க�:

“இல��ய�க� பல��, தா� ேதா��ய கால�� ம�க� ச�தாய���
���ைலைய எ���� கா��� இய��ன எ�ப� அ�ஞ� உலக� ந�க��த
ெச��. அ�ெந��� ைசவ ல��ய�க�, தா��ற�த கால�� வா��த
ைசவம�க�� சமய உண�� ஒ��க�கைள� த�ைம�ப��ேவா���
உண���� அற� க��ல� களா��. ஆ��� இ��ல��ய�க��
ேதா�ற�, ேபண�பா� �த�ய ��கைள உண�த�� அைவேதா��ய
கால��, நா�� வரலா�� அ�� ெப���ைணயா��. அ�கால��� நா���
�ல�ய அர�ய�, ெபா��ய�, வா�ப�, ெதா�� �த�யவ�ைற
உைர��� நா��� ெபா� வரலா� ெத�����ப� ெப��� ந��. ந� த��
நா��� தவ��ைறவா�� த�� ம�க�� ஊ�க��ைமயா�� அ�தைகய
ெபா� வரலா� ஒ�� இ�கா�� எ�த�படேவ இ�ைல!”

‘ைசவ இல��ய வரலா�’ எ��� இ����, உைரேவ�த� எ����
ெகா�ட ப��, �.�. 7ஆ� ��றா�� �த� 10ஆ� ��றா�� ��ய
அைம�த காலமா��. �ற�த ெச�த�� ��களா�ய ைசவ இல��ய�க�
ப��ய ெச��க�, ெத����ய� க�ெவ���க�, ெச�ேப�க�, �றநா�டா�
யா��ைர� �����க� �த�ய வரலா��� சா��க� ெகா�� ெத�வாக
�ள�க�ெப���ளன.

உைரேவ�த�, ைசவ ��க� ேதா�� வள��த கால �ைல, ���ைலைய
அைனவ�� ெத�வாக� ���� ெகா��மா�, ைசவ இல��ய வரலா���
ேதா��வாயாக� த��நா�� வரலா�ைற� ���கமாக��, ெத�வாக��



எ���� கா����ளா�. ‘��ஞான ச�ப�த�’ �த�, ேவ�ைபய�ேகா�
நாராயண�’ ஈறாக��ள ஆ��ய� வரலா�கைள எ����ளா�!

இ���� �ற��� ����� ப�கைல� கழக� �ைண ேவ�த�
�.�.நாராயணசா� ��ைள,

“��ைளயவ�க� தம� �லைமநல� அைன��� த�� நா�����
பய�ப�� �ைற�� இ� இல��ய வரலா��ைன இ�ைம�� ெத���
ெபா���ய ெச�த�� நைட�� எ����ளா�க�!”

எ�� பாரா����றா�.

இ� இல��ய வரலா� ேம�� ெதாட��� ெவ�வர ��ைல. உைரேவ�த�
ம�ைர� �யாகராச� க���� ப��� வ�தைமேய காரண�.

“…… ஆ��ய� வரலா�க� எ�����த��, யா�, ம�ைர� �யாகராச�
க����� வ�� ேசர ேவ��ய �ைலைம ஏ�ப�டதனா� இ�த அளேவா�
இ��ல��ய வரலா� ெவ�வர ேவ��வதா���. இ�கால எ�ைல���
���� ெப�மான�க� வரலா�, இ��� காண�பட��ைல!
அ�ணாமைல� ப�கைல� கழக �� �ைலய� ேபா�� வரலா��
ஆரா������ �ைண ெச��� ��க��, �ற ெவ���க�� ம�ைர��
�ைட�த� அ�தானைம�� இ�வரலா��ைன ேம�� ெதாட���
எ��வத�� இயல��ைல எ�பைத வ��த��ட� ெத���க� கடைம�
ப���ேள�!”

என உைரேவ�த� வ����ைர�ப�, இவர� ைசவ இல��ய� ப��ைன�
�ல�ப���வதாக உ�ள�.

உைரேவ�த� எ��ய வரலா�� ��க�� ����ட� த�க
ெப�ைம���ய�, ‘ப�ைடநாைள� ேசரம�ன� வரலா�’. இ�த �ைல எ�த
இவ� எ���� ெகா�ட �ய��க� அள�ப�யன. இ� ���� உைரேவ�த�
��வ� இவ� அ�ய�த��:

“ச�க கால� ேசர� இல��ய�கைள யா� ஆராய� தைல�ப�டேபா�,
ேசரநா�ைட�ப��ய ����� கைள� ேத�� ெதா���� கடைம
உ�டா���. அ�காைல, ேமனா�ட�ஞரான ���ய� ேலாக�
எ��யன��; ந� நா�டவரான ��. நாகைமய�, ��.ேக.�.ப�மநாப
ேமன�, ��.ேக.�. ேசைவ�ய�, ��. �.ேகாபால� நாய� �த�ேயா�
எ����ள ��க��; ��வா���,ெகா��, �ட�, ெத� க�னட� ஆ�ய
ப��கைள� ப��ய அர�ய� ெவள��க�� ெப���ைண ெச�தன. பைழ
ய�கா�, உ���, ெஹா�னாவ�, ேகா�� ேகா�, க�ண��, ெப�கா�
�த�ய ேப��க�� வா��� வ�� ந�ப�க� பல� ெத���த �����
க�� என�� ��க ஊ�க� த�தன. அதனா� ேசர� வரலா�ைற�



கா�பத�ெக��த ேவ�ைக உ��� ப�வதா���.”ேசர நா�, ேகரள
நாடா�ன��, ேசரம�க� வா��த ஊ�க�� அவ�க�ைடேய �ல�ய
ஒ��க ெந�க�� மைற�� ஒ���ன வா���, பழ�கால இல��ய�
க�ெகா�� ேந�� ெச�� கா�ேபா���� �லனாகாம� ேபாக��ைல!”

இ����, இவ� ேம�ேகாளாக எ��தா�ட ��க�� பலவா�. த��
இல�கண இல��ய�க� த�ர, வடெமா� - �� ேவத�, ைத���ய
ஆர�யக�, �யாசபாரத�, க�ெவ��, ெச�ேப�, �றவரலா�, ஆரா���
உைரக� என�பல�� கா����ளா� உைரேவ�த�. டா�ட� எ�.எ�. ைவரண
��ைள, இ����� ஆ��ல��� எ��ய ���ைர��, இவைர�
பாரா����ளா� எ�ப�� ����ட�த�க�. அ�வாேற மா.
இராசமா��கனா��, “இ�வைர��, இ��பட�� ���த ச�ககால� ேசர�
வரலா�, இ�வரலா�� �லா� �ள�க மைட�� எ�� ��த�
ெபா����!” எ�� பாரா����றா�.

‘த��நாவல� ச�ைத’ எ�ற ��, ��ேப அ�சான�; இத�க� ‘இைறயனா�’.
�த� ‘அ�தக� க� �ரராகவ �த�யா�’ வைர 51 �லவ�க�� வரலா��,
அவ�க� பா�ய பாட�க�, அைவ பாட�ப�ட ச�த��ப�ேதா� யாேரா
ஒ�வரா� ெதா��க� ப����தன. இ�, ெச�ைன� ப�கைல�கழக
‘���வா�’ ேத����� பாடமாக இ��த�; அ�ேத����� ெச���
மாணவ��� இ��ைல� க����� ப�ைய ேம�ெகா����த
உைரேவ�த�, க�ெவ���கைள��, �ற வரலா�� ��கைள�� ஒ�ப
ேநா��� க���� வ�தா�. அ�ேபா� இத�க� காண�ப�� பாட�க���
இய�ற அள� �����க� ேத�� ெதா��� ைவ����தா�.

இத��ைட�� �.த.கனக��தர���ைள ெவ���ட �ர���,
உைரேவ�த�� த�ழா��ய� �கா� ேகா��தசா� ெர��யா�ட���த
ைகெய���� �ர���, ேகாைவ �.�. நாராயணசா� �த�யா� ெவ���ட
�ர��� ைவ����தாராத��, இ���ைற�� ெகா�� ஒ�� ேநா��ய��
பல ���த�க� ெச�யேவ��யதா���. அ�த� ���த�க�ட� கழக
ெவ��டாக இ��� 1972இ� ெவ�வ�த�.

இத�க�, ெச���ேதா�� ஆரா���������க� தர� ப���ளன.
இைட�ைடேய க�ெவ��� சா��� உ�ளன. ேம�ேகாளாக ஆ��ல�
உ�பட 64 ��க� இட�ெப���ளன. இ���� உ�ள அ��ெபா��
அகரவ�ைச ப��பவ���� ெப��� பய�ப��.

‘உைரேவ�த�, ஒ� வரலா��� ேபரா��ய�’ எ�� ெசா�வத�� ஏ�ப, இவ�
எ��ய ம�ெறா� ��, வரலா��� கா��க� எ�ப�. இதைன
ம�ைர���ள ஒ� ��தக ��வன� ெவ�����ள�.

“நா�� வரலா�� அ��, ெச�ற கால�க�� ம�க� ��ேன�ற����
இைட�� ெச�த தைடகைள உண���, எ��கால��� அைவ �ள��



தைலகா�டாதவா� த�கா��� ெகா�� த��� �ைண���ற�. இ�த
உ�ைமைய அ��த ேமனா�� வரலா�� அ�ஞ�க�, வரலா��� �க�
பைட�தவ� �ல�ைடய வா��� �ற�பாக� ���க� த�க �க���கைள�
ேத���, �� �� கைத வ��� த��, க�� ப��� மாணவ�க��
இளைம��ள�கைள� ப� ப�����ளன�. அவ�க�ைடய இ�த
ந��ய�� ெப��பயைன �ைள�����ற�. அதைன� ெதாட��� நம�
நா�� வரலா��� �ற�� �ள��ய ேவ�த� �ல�ைடய வா��ைக �க���
க�� �லவ�ைற� ேத��� ��கைத வ��� ��வ� க��தாக� ெகா��,
‘வரலா��� கா��க�’ எ�ற தைல��� இ�த �� ேதா���ற�…!”

எ�� உைரேவ�த�, �� ���ைர�� �������றா�. அ�வாேற,
த�ழக� ெச��க�, ச�ககால� ேசாழ�, ச�க கால� பா��ய�, ப�லவ
ேவ�த�, இைட�கால� பா��ய�, இைட� கால� ேசாழ� எ���
தைல��க�� �ைவயான வரலா�ைற� த���ளா� உைரேவ�த�. ஆ�கா�ேக
க�ெவ��� சா��க�� உ�ளன.

இைவ த�ர, ‘ம�ைர� �மரனா�’(கழக�) ‘ஞானச�ப�த� வழ��ய
ஞான�ைர’ (த�ைமயா�ன� 1945), ‘�வ�ராண�’ (ஆ��� ைசவ��தா�த
�ழா - 1940), ெத�வ��லவ� ��வ��வ� (கழக�) ‘ம�� ���யா� நாடக�’,
‘ம�த�லாச� �ரகசன�’ (ெமா�ெபய���) எ��� ��க� த�ர
ஆ��ல���� Introduction to the Study of Thiruvalluvar எ�ற ��� எ����ளா�
உைரேவ�த�.

இ� இவ�, அ�வ�ேபா�, ‘த���ெபா��’, ‘ெச�த��� ெச��’,
‘ெச�த��’ �தலான இத�க���; �ழாமல�க���, எ��ய க��ைரக�
எ��� பலவா�. மாநா��� தைலைம �ைரயாக��, ���ைரயாக��,
வரேவ��ைரயாக�� இவ� ஆ��ய ெச�த�� உைரக�� உ��. இவ���
ஒ� �ல த��த� ��வ�வ� ெப���ளன. ெவ�வராத
க��ைரகளைன�ைத�� ெதா��தா�, பல ��களாக அைம��!

1940 ஆ� ஆ��� ஆ���� நட�த ைசவ��தா�த �ழா�� இவ� ஆ��ய
ேப�ைர, ‘�வ�ராண�’ எ�ற தைல�பாக�� ���� �� ைசவ��தா�த சைப
65 ஆ� ஆ�� �ைற� �ழா� தைலைம� ேப�ைர, �����
ெவ��டாக��, ம�ல� �வஞானபாலய �வா�க� ம��ழா மல�� (1954)
ெவ�வ�த க��ைர ‘ஊ��ைன’ எ�ற தைல�பாக��; த��� ெபா���
ெவ�வ�த க��ைர ஒ��(1930) ‘ஆ��கா�’ எ�ற தைல���� ����
ெவ���களாக ஒளைவ நடராசனா�, உைரேவ�த�� �ைன�
நா�க��ேபா� ெவ�� ெகாணர�ப�டன.

உைரேவ�த�� ப��� �லைம�� ஆ��ல அ���; ஏ�க�
க�ெவ���க���டான ���த ஈ�பா��, அைன����ேமலாக ஆ��த
த���ப��� ைசவ�ப��� ஆ�யன ப�� இவ�றா� அ�யலா�.



ஒ�ெவா� �ைல� ப���ேம த��த�யாக ஆராய இட���. ��வ��
இ� இய�� ���கமாகேவ தர�ப�ட�!



உைரநய� க�ட உரேவா�

“பைழய உைரக� ெபா���ைரகளாக உ�ளன. ��ட ெதாட�களாக
அைம���ளன. அவ�ைற எ��� மன�ெகா�வ� அ�ய �ய��யா��.
எனேவ பா�ைட� ெதாட� ெதாடராக� ����, அ� ெதாட����ய பைழய
உைரைய� ெபா���� பா��� ெபா�ைள எ�தாக மன� ப��மா�
ெச��றா�. பா��� ெசா��ண���க�� அைம�த �ைன ���கைள�
���, ெபா��� ��ப�ைத�� ��ப�ைத�� உண���த�, அ��
ெசா�க���� ெபா�� ��த�, �ற ��க����� ஒ��ைம கா��த�,
இல�கண அைம�ைய� �ல�ப���த�, வரலா��� ெச��கைள�
ெதாட��ப��த� �தலான அ�ய ெச��க� பல�� ஒளைவ ��க��
காண�ப�வன!”

எ�� ேபரா��ய� �.�வம� �����வா�.

இ������ ஏ�ப, எ�த ஒ� �லா��� அத��� �ற�த �ைற��
உைரகா�� �ற�, உைரேவ�த���� க��ேல வா��த �� எனலா�.
இல��ய �லா���, இல�கண �லா��� அத� ப�ைட உைரகைள
ஆ��� ப���, ேதா���, �க���, ஆ��� ெத��தா�. �ற� க��ேதாேடா
த� க��ேதாேடா மா�பட அைம������ உைரைய, உடேன ‘�ைழ�ைர’
எ�� ��� ெச�� �டாம�, அவ� அ�வா� உைர வ�����பத�கான
காரண�ைத� க�ட��தா�. ெபா��தா தா�� ���ைரகாண �ய�றா�.

உைரேவ�த� ��க�� காண�ப�� ‘உைர� �ற�க�’ பலவா��. இ�ேக
�ல ம��� எ���� கா�ட�ப���றன.

க�ண���� ெபா����த�

‘இ�ைம� ெச�த� ம�ைம� காெம��’ (�ற�134) எ�� ெதாட���
�றநா���� பாட���� பைழய உைர:

“இ��ற���க� ெச�தெதா��, ம��ற���� உத� ெம�� க���
ெபா�ைள �ைலயாக�ெகா���, அத�� அற� ெகா��� வ�க� ஆ�
அல� அைம�ேதா� �ற�� ேபாய வ�ெய�� உலக�தா� க�த, அ�த
ந�ெச�ைக�ேல ப�ட�. அவன� ைகவ�ைம!”



இ�பைழய உைரைய உைரேவ�த�, ��வ�மா� க�ண���� ெபா��
����றா�:

“இ�ைம� ெச�த�-இ��ற���க�ெச�தெதா��; ம�ைம�கா�-
ம��ற����த��;எ��அற�ைல வ�க� ஆ� அல�-எ�� க���
ெபா�ைள �ைலயாக� ெகா��� அத�� அற� ெகா��� வ�க�
ஆ�அ�ல�; சா�ேறா� �ற�� ெச�ற ெந� என- அைம�ேதா� �ற��
ேபாய வ�ெய�� உலக�தா� க�த; ஆ��� ப�ட�� அவ� ைக வ�ைம-
அ�த ந�ெச�ைக�ேல ப�ட� அவன� ைகவ�ைம.”

�றநா��ைற� ப��ேபா��� இஃ� எ��ைணயள� பய� ப��ற� எ�ப�
ெசா�லாமேல �ள���. இ�வாேற உைர ேவ�த� எ��ய பாட�ைரக�
அைம���ளன.

உ�ள�� உண���கைள� ெசா���வ��த� “ெச��� ெபா�ைள�ண���
இ���த�� அ�வ� ெச��� பாட�ெப�ற ெச���ைன அ���
ெகா��த� இ��யைமயாத�. அதனா� ஒ�ெவா� பாட��
���ைர��� �லவ��ள������ அ�பாட� ேதா��- த���ய
���ைல�ைன��, உ�ள��ண���கைள�� ெசா�ேலா�யமாக
இ��ள�க�ைரயா��ய� (உைரேவ�த�) �ைன��ைர� ��ள�
����ட�த�க�. இ��ைற, ப�� ேபா��ள��� பாட�ெபா�ைள ந��
ப���ப� ெச���!”

என� �றநா��� உைர�� அ���ைர�� அ. �த�பரநாத� ெச��யா�,
உைரேவ�த�� உைர��ற� ப��� �����வ�. இத�� ஒ� சா��:

�றநா���� வ��, ‘��ேகா யாெரன �ன��’(212) எ�� பாட�,
ேகா�ெப��ேசாழைன� ��ரா�ைதயா� பா�ய�. இத�
���ைர��,இ�பாட� ேதா��ய �ழைல� ���கமாக இ�ெத���
ெமா���றா� உைரேவ�த�:

“��ரா�ைதயா�, பா�� நா��� ‘���’ எ��� ஊ��, இ���
வ�ைக��,ேகா�ெப�� ேசாழ�ைடய அ�� நல�� ஆ�� நல��
ேக�����, அவ�பா� ெப�� காத� ெகா� ெடா��னா�.
பா��நா�����த� அவ�ட� எ���, அவர� உ��, உைற�����த
ேகா� ெப��ேசாழைனேய ���� ெகா����த�. ‘���’ இ�ேபா�
‘�����’ என வழ���ற�. அவர� �ைன� ���� ேசாழ�பா� ஒ��
���தைம��, யாவேர�� ���ைடய ேவ�த� யாவ�?’ எ�� ேக���,
‘எ� ேவ�த� ேகா� ெப��ேசாழ�. அவ� உைற���, ‘ெபா��யா�’
எ��� �லவ� ெப��தைக�ட� இ���� ��றா�’ எ�� ��வ�.
இ�வா� ப��ைற�� ��� ப��ற அ����, இ� பா�டா�
உ��ெகா�� ����ற�!”



-இதைன� ப��த மா��ர��ேலேய இ�பாடைல அ�ய ேவ��� எ��
அவா ேதா��ம�ேற!

பாட�க��ைத வர��ைற�ப���� ெத����த�

“ெதா�(ேதா�) ���ய��, பழ�ைத� �ைள �ைளயாக� ������
ம��வ� ேபால� பா���� ஒ�ெவா� க��தாக எ���,வர� �ைற��
ெத��ப���வ��, அ�ெத��ைரைய� ‘ெத��� ேத��ய
ெச�ெசா�’க�� ெதா��� உைர�ப�� (உைரேவ�த��) உைர நைட��
மா�பா��!”

எ�ப� ‘கைலய�ைன’ இராதா �யாகராசனா�. இத��� ���க�ட
ந��ைண� பாடைல� சா�றாக�� கா��வ�.

‘ெபா�� வ�� ���த தைலவ�, ப�வ�ண��த ெந���� உைர�த�’
எ��� �ைறயைம�த பாட�, ‘இ��க� ஞால��’ (ந��ைண:157) எ��
ெதாட��வ�. இளேவ�டனா� பா�ய�. ‘இளேவ�� ப�வ�� வ�ேவ�’
எ�� ��� ெபா�� வ�� ����ேபான தைலமக�, ெச�� �ைன
������ேப, ��ய ப�வ� வ����ட�; அதைன அ��� த� ெந�ைச
ேநா��, ‘ெந�சேம இளேவ�� நா�ேல ��� ��� ெபா�ெத�லா� அ�
ஒைசைய, ந� காத� ேக��� ேக�� மாறா� வ���வாேள’ எ�� வ����
��யதாக அைம�த பாட�. இத�க�

“…நா�பத ேவ�� இண��ைத மாஅ�த �ண���� ���ெதா��
ந�வ�� �ைன�� ெந�ச�”

எ�� ப�� வ���ள�. இதைன, உைரேவ�த� �ள��� �ற� வ�மா�:

“கா�� ேசாைல�� க��ெப� ெபா��� ���த��� ������ தா��,
மா������ ம���� �ைளயாட, ம�ற� கல�� ெத�ற� உல��
ேவ��கால�, காத�� �����ட இளைம உ�ள�க�� இ�ப�
கா���� ��ட�� வள�பட ந��� மா��ைடைமயா�, அ�கால��
மா����� ேத�ேகா� இ��ைச� க�, தைலமகன� க����
ெச�றைம�� ‘இண��ைத மாஅ�த �ண����’ எ���; ����
இ��ைச ேக�ேபா� உ�ள��� ேவ�ைகைய எ���� காதலைர
�ைன���த� இய�பாத� ப��� ‘�ண���� ���ெதா�� ந�வ��
�ைன�� ெந�ச�’ எ��� ��னா�!”

இைவ ேபா�வன, உைரேவ�த�த� உைரக�� பா�க� காணலா�.

���ைர கா�ட�



            “உ�தசா�வ�ேய உ�வா�ெபா���, இ�ைத
               ெந�ச� இெத�ப��றேத’ என� ��நா��கரச�
               வ���� ��யவா� உ�தசா� வ�ேய உ��
               ெச�லாம�… ெச��ய இ�ய ப�த�ற �ைற��
               ெபா����, ம���� ேபா�ற ேவ��வதா�
               எ����ள உைர �ள�க� சால�� பாரா�ட�
               பாலதா��!”

எ�� ந.ரா. ��கேவ�, ���ைர, கா�� உைரேவ�த�� �ற�ைத �ய��
பாரா��வ�.

        
        

              “க��தைத �ல��� ���� கவ�
               பர��ல� க��ெயா� நர�த� கன��
              ஆ�ய� �வ�ற ேப�ைச இமய�”
             

(ப�.11:21-23)

என வ�� ப����ப�� அ�க���� பைழய உைரகார� “ஆ�ய��
ஆைண�னாேல �ற �ல�கா�� ம�களா�� வ��த���� கவ�மா�
பக�கால��� தா� �க��த அ��ைய��, நர�த� ��ைல�� கன���
க�� ம���” எ�� ெபா�� ெகா�டா�.

இ�பாடைல� பா�ய �ம���� க�ணனா�� க������ ெபா��தாத உைர
இ� எ�� உண��த உைரேவ�த�, ��வ�மா� ���ைர கா���றா�:

             “���க மர�க� ெச��த மைல�ட�ேத இர��
              உற���கவ�மா�க�, பக�ெபா��� தா�
              ேம��த நர�த� ��கைள�� அைவ வள�த���
                   காரணமாக� பர�� �ள��� அ��கைள��
                    கன��க�� ம��த�� இடனா� �ள���
                    ஆ�ய� �ைற�� வா�� இமய�!… கவ�மா��
                    நர�த� ���� இமயமைல� சார�� ���யாக
                    ��ைம�� இவ�ைற �த�ேதா�னா�!”
            

எ�� ���ைர கா�� உைரேவ�த�, இத��� சா�றாக, ‘நர�த� ந����
ேம��த கவ�, �வைள� ைப��ைன ப��யயல. தகர� த��ழ�
�ைணெயா� வ���, வட�ைச ய�ேவ வா�ேறா� இமய�’ எ��
ஏ��ேச� �டேமா�யா� பா�ய �ற�பாடைல (132) ேம�ேகா� கா���
பைழய உைரைய ம����றா�.



��கைல அ���த�

��வ��வ�,

                   “ஊ�� ெப�வ� யா�ள ம�ெறா��
                    ���� தா� �����”
            

(�ற� 380)

எ�� ��யவ�,

                   “ஊைழ�� உ�ப�க� கா�ப� உைல����
                    தாழா(�) உஞ�� பவ�”
                    

(�ற�:620)

எ�� ����ளா�. இஃ� ஒ� ��கலான இட�. பல�� பல�தமாக அைம�
��வ�. உைரேவ�த�, �க அ�ைமயான �ள�க� த��, ��கைல அ����
����றா�:

“‘ப��த பழ� மர��� ��லா�’ எ�ப� உல�ைர. ந�� ����த க�,
த�பா� ���� �ைதயா�ய பயைன எ�வ�ணேம�� அத�
�த����� ��� அ��ற� ப��� ��ேம ய��� த��டேம
ெகா�ெடா�யா� எ�ப� க��தா�. மர� ஒ�� பழ� ஊ��த�,
�ைதபய�� த� இன� ெப���� �����றாத� ேபா�, �ைன ஊ��த�
த� பயைன� த�ைன� ெச�ேதா��� ந��, ேம�� �ைனகளா�ய த�
இன�ைத� ெப���� இய���றா�. ப��த பழ� �ைத� பயைன
ெவ��ப��தா� ஒ�யாைம ேபால, ஊ��ைன�� த� பயைன ஊ�டா�
க�யா� எ�ப� �ள���ற�. ஊ�க��� அஃ� இய�ைகயறமாத� ேபால,
ஊ� �ைன��� பய� ந��த� இய�ைகயறமா�. இய�ைக யற� எ�லா
ஆ�ற��� வ���கதாதலா� ஊ��ைன�� வ� �க�ெப��
எ�ப�ப��, ஆ��ய�, ‘ஊ�� ெப�வ� யா�ள’ எ�� அத� வ����ைய
�ள����றா�!”

-இ�வா� ‘ஊ�� வ�ைம’ ப��� ��� உைரேவ�த�, ‘உ�ப�க� கா�ப�’
எ�பத��� ச�யான �ள�க� த���றா�.

“ப���வ��பழ� இைடேய மா�ப�ட ெபா��களா� ெவ��� பய�
ஊ��கா� ேபாத�� உ��. அ��� இய�ைக �க���. அதனா�
ஊ���வ�� �ைன�� பய� ந�கா� ெக�த�� வா����� எ�ப�
ெபற�ப��. க� வைகக� பல�� ெப��பா�� ஊ���� பய�ப�த��
�க� �லேவ; இைட�� ெக�த�� இய��. அ�ேபால ஊ��ைன�� ஒ�
�ல மா�ப�ட �ைனகளா� பய� ஊ��கா� ெக�த�� இட��� எ��



சா�ேறா� க�டன�. அதைன ஆரா��தவ�, உைலயா �ய����
ஊ��ைன�� பய� ஊ��கா� ெக�� எ�� ெத���, ‘ஊைழ��
உ�ப�க� கா�ப�’ எ�றன�. ‘ஊைழ�� ஊ��கா� ெக��’ என அத�
�ைனயா� �றாம�, ‘ஊைழ�� ஊ��காதவா� இைட�� ெச�வ�’ எ�ப�
ேதா�ற, ‘உ�ப�க� கா�ப�’ எ�� ஆ��ய� ��வ�, �ைன� �ர�த�க�.
ப�ள� ேநா�� ஓ�வைத இய�ைக யறமாக� ெகா�ட த����, இைட
�க���� தைடயா�, ��� வ��த� ேபா� ஊ��ைன�� இைட
�க���� �ய��களா� ��� வ��வ� இய�பாத��, ஊைழ உ�ப�க�
கா�ப� உ�� க�� இய�வ ெதா�றா���. ஆகேவ ஊ��ைன தன���ய
பயைன ஊ��� ந��வ�� ெப�வ� இய�ைக அறமாக உைடய ெத�ப��,
எ���, மா�ப�ட �ைனயா� அ�வ� தைட��� ��� வ���
எ�ப�� ��வா�ன!”

(1954 இ� எ��ய க��ைர)

வரலா� உைர�த�

“ப�ேவ� கால� த��ல��ய�க�, உைரக�, வரலா�, க�ெவ��,
சமய�க� எ���ன �ைற பலவ��� �ைற �லைம ெப�றவ� ஔைவ
�ைரசா� அவ�க�!”

எ�� �த�ஞ� வ.�ப. மா��கனா� ��வத�ேக�ப� ப��ைற வ��நராக
�ள��ய உைரேவ�த�, த� ேப�ைர பலவ��� ஆ�கா�� வரலா���
ெச��கைள� �றாம�ரா�. இ�ேக ஒ� சா��:

ைசவ ��தா�த சா��ர ��க�� ம���யாக� �க�� ‘�வஞான ேபாத’
��� ஆ��ய�, அ�ளாள� ெம�க�டா�� த�ைத ெபய� ‘அ��த�
கள�பாள�’ எ�ப�. இ� ெசா�ைல ைவ��� ெகா��, ‘ெம�க�டா�,
கள��ர� வ��� வ�தவ�’ எ�� �ல� ��ய�� உ��. இதைன
உைரேவ�த�, வரலா��� சா�� கா�� ம����றா�.

“…இைட�கால�ேத ந� த�ழக�ைத ஆ�ட ேவ�த�பா� அர�ய�
ப���ேவா�, ‘கள�பாள ராய�, ப�லவராய�, வாணா�ராய�, மழவராய�,
ேச�ராய�’ எ�பன �த�ய �ற��� ெபய�கைள ேவ�தரா� தர�ெப�றன�.
இைட� கால�ேத இ�த நா��� ‘கள��ர�, ப�லவ�, வாண�, மழவ�’
�த�ேயா� ஆ�� ெச�தன�. ப�லவரா�� ���த�� பா��ய��
ேசாழ�� நா�டா�� ெப�றன�. அ�காைல�� அவ�க�, அர�ய�
வைக���, �ற வைக��� �ற�த ப�ெச�த சா�ேறா���, ேமேல
ெசா�ன �ற��� ெபய�- கைள� த�� �ற���தன�. கள��ரைர ெவ��
உய�� ேதா���� ‘கள�பாளராய�’ எ���; வாண�கைள ெவ��
�ற�ேதா��� ‘வானா� ராய�’ எ���, மழவ�பா� ெவ�� ெப�ேறா�
‘மழவராய�’ எ��� இ�வாேற �ற�� �ற��� ெப�றன�. இ�ெபய�
ெகா�டவ� பல�� த�� ேவளா� ம�கேளயாவ�”



எ�� ��� உைரேவ�த�, ‘�வஞான ேபாத �ல�� �வஞான ��வ�
அ��� ெச�த ���ைர��’ எ�ற ���, ‘கள��ர�’ ப�� ��வாக��
ஆ�� ெச���ளா�.

க�ெவ��� சா�� த�த�

உைரேவ�த�, க�ெவ���க��� ஆ��த ப��� உைடயவராத��,
உைர��� இட�க� ெப��பாலானவ��� க�ெவ��� சா��க�
த�வ��� வ�லைம ெப�றவராக �ள����றா�.

ச�க� �லவ�� ஒ�வ�, ‘தாம�ப� க�ணனா�’. இவைர� ����
உைரேவ�த� எ��� �ள�க� வ�மா�:

“இவ�, பா��பன�; ���த �லைம நல� �ற�தவ�; தா� ெச�த தவ�ைற
�ைர��ண�� ந�ல�ஞ�. ‘தாம� ப�க�ணனா�’ எ��� பாட� உ��.
‘தாம�’ எ�ற ஊ�ன�. இ�, கா���ர���� ேம��� உ�ள�. இைட�கால�
ேசாழேவ�த� கால��� இ��� �க� �ற���� �ள��ய ெத�பைத
இ���� ேகா�� க�ெவ���க� ெத�����றன. இ� க�ெவ���க�
‘தாம�’ எ�� ��த�� (S.I.Vol. V. 1004 A.R. 139 of 1896) இவ� ெபய�
‘தாம��ப�க�ணனா�’ என இ��க ேவ���. ஏெட��ேனா� ‘தாம�ப�
க�ணனா�’ என எ����டன�. ‘ப�க�ண�’ எ�ப� இ��ரைன��
����� ெபய�!”

உைரேவ�த� கா��� க�ெவ��� சா��க�, எ��� பலவாக உ�ளன.
ஈ�� ம�ெறா��� கா��த� ெபா����.

ெந�ைல�� 12-2-1956இ�, நட�த ‘ப�ென� ��� கண��� ெசா�ெபா��’�
தைலைம�ைர�� உைரேவ�த�, ‘���ர�க த�சன�’ எ�ப� �����
��வ�மா� �ள�க� த���றா�:

“ச�க கால���, இ����� ந�லற� ���� ம�க� வா���,
மைன��ழ���� மக� �ற�தானா�� ���த நா� ஒ��� தைலமக�, த�
மகைன� கா�ட� ஒ� �ற�பாக �ல���. அ�யமா� ெந�மா� அ��,
தன�� மக� �ற�தாைன� காண�ேபா�த கா��ைய ஔைவயா� �ய��
பா�ய� �றநா���� ேச��க�ப�����ற�. மகைன� ேதா�ைட�
ெகா�� ���� த�ைத�� ேதா�ற���� இ��ரைன உவமமா��, ‘த��த
மா��� �ழவ�� ேபா�ெமன மகெனா� ��த� ேதாேன’ (அக�: 66) எ��
அகநா�� ����ற�. “இ�வழ�கா�, ‘�த�வ� பய�த �����
ெபா���… ஐய� பா����, அமர�� ����� ெச� ெப���ற�ெபா�
ேச�த�’ (ெதா�. ெபா��. 146) என� ெதா�கா��யனா��� �����ேத
ெதா��ெதா�� வ�வதா���, இ���� கண��� பா�ய சா�ேறா�
கால��� இ��த தைன, ‘பா�டரவ� ப�ணரவ�’ (�ைண மாைல��.145)
எ�� �����றன�. “��கால�ேத இ�வழ�கா�, ‘���ர�க த�சன�’ என



வழ��ய�, இதைன� ��மய� ப��ைய� ேச��த ெந�ேகாண����ள
ெப�மா� ேகா�� க�ெவ��, (�.�. 1483) �ர��ரதாப ��தர�
ேதா�ைடயா� மகாப� வாணா�ராய�, த� மக� ��மா���ேசாைல
��றா�’ �ற�த கால�ேத ‘���ர�க த�சன�’ எ��� இ��ைறைய�
ெச�தா� எ�� (P.S.No.672) �����ற�!”

இைவேபா� அ�ய ெச��கைள� த�வ�� உைரேவ�த��� ஆரா இ�ப�!

ெசா�ெபா�� ஆ��

உைர ���கா�, ெசா�க��� அ�ைமயான ெபா�� த�� �ள��வ�
உைரேவ�த�� இய��. இ�ேக ஒ� �ல ெசா�ப��ய� தர�ப���ற�:

�வ�

இஃ� இய�ெபய�. ‘��ப�’ எ��� ெசா� ேபா�வ�. ‘அ��வனா�’
எ�ப�� இ�ெபயர�யாக வ�வேத.

பாடேவ�பா� கா�ட�

உைரேவ�த�, தா� ஆரா��த ஏ�க�, க�ெவ���க� �த�யன ெகா��,
‘பாடேவ�பா�க�’ பலவ�ைற� ெத��� ����றா�. அவ��� �ல:

தவறானைவ ச�யானைவ

க���ழலாதனா� - க���ளவாதனா�
ஆ��ைற மாசா�தனா� - ஆவ��ைற மாசா�தனா�
��� ெசா�னனா� - ��ைப� ெசா�னனா�
மா����யா� - மா�����யா�
ெவ�பா� காம�க��யா� - ெவ�யா�ய காம�கா�யா�
ெந��க���� பரண� - ெந��கள��� பரண�
ஐ�� �டவனா� - ஐ�� �வனா�
அ�மண� - அ�மள�

வான��க���

உைரேவ�த�, த� உைர ��க��, வான�� க����கைள��, ேசா�ட�
க����கைள�� ���� ெச���றா�. ச�க கால�ேத, வான�� �லைம
சா�ற த����லவ�க� இ����ளன� எ�பைத�� �������றா� இவ�

ேசரமா� யாைன�க�ேச� மா�தர�ேசர ���ெபாைறைய� �ட���ழா�
பா�ய ‘ஆ�ய� அழ���ட��’ (�ற�, 229) எ�ற பாட��� இவ� த��
�ள�க� வ�மா�:



“ேசரமா� யாைன�க�ேச� மா�தர�ேசர��� ெபாைற�� இ��நா��
அவ� இற�த�� ஏ� நா�க�����, நா��� ��ைமயான �க��� ஒ��
உ�டா���. � ���த�க� பல உ�டா�ன. அவ�ைற� க�ட
சா�ேறா�� ‘�ட�� �ழா�’ எ�பா� ஒ�வ�. அவ�, வான�� வ�லவ�
���ட�ேத ஒ� ���� ��பர�க� கா�றா� �����, �ள��� ���த�
க�டா�. கா���ைக, அ�ட�, உ��ர�, ��க ��ட� �த�ய
����க�� �ைல�ைன� க�டா�. இ��க����� ஏழா� நா��,
உலகா�� ேவ�த� உ����ப� எ�� உண��தா�. ேவ�த� யாைன�க�
ேச� மா�தர� ேசர���ெபாைற யாக��, அவ�� எ�ன ��� ேந�ேமா
என� கல�க ��றா�. அவ� கல��யவாேற ஏழா� நா�� ேசரமா�
உ���ற�தா� (�ற� 229)

“இ�பாட��, ‘அழ�ேச� ��ட�’ எ�ப� கா���ைக நா�. அ���ைய
அ�ேதவைதயாக உைடைம��, கா���ைக�� ‘அழ�’ எ�ப� ெபயரா���
எ�ப. ஆ��ைன, வட�லா� ‘ேமடரா�’ எ�ப�. ‘ஆ�’ �த� ‘��’
ஈறாக��ள இரா� ப��ர����� ‘அ�வ�’ �த�, ‘இேரவ�’ ஈறாக��ள
நா� இ�ப�ேத�ைன�� வ��த����, �த� இர�ேடகா� நா�
ஆடா�ய ‘ேமட��’���யவாத��, கா���ைக �� �த�காைல ‘ஆ�ய�
அழ���ட�’ எ�றா�. ‘அ�ட�’ எ�ப� ஆ���க�� ெதா��. அ�,
வைள�த பைனமர�ேபா� அைமத�� ‘�ட� பைனய�’ என�ப�ட�.
“ேவ� �தலா - அ��� ெவ��. அதாவ� �த� நா���; உயர�வ� -
�த� ப�ைன�� நா�.

தைலநா��� -உ�தரநா�. �ைலநா��� - எ�டா��� ‘உ������ ��
எ�டாவ� ��’ அ�த��த��, �� எ�டாவ� �� உ��த�� இய��.
‘உ������ எ�டா� �� உதய��’ எ�ப. ெதா�னா��� - எ�டா�
�னா�ய ��க ��ட�. பா� - �ழ��� �ைச; ஊ� - வட����ைச. ப����
��க�� ந�ச��ர� ��� ‘இராச �ைட’ எ�ப�. ‘ஆ�கய� ேத�
த����க� ெத��� ��ேம� அரச�வா�’ எ�ப�. ‘கயமா�ய �ள�’
எ�ற�. ‘கய��ள�’ எ�றா�. அஃதாவ� ‘�ன��ச�’. இ�, �ள� ேபா��
வ��ைடய�.

இ� ப��ேய ‘��கல�ைத’��, ‘அ��நா� கைழயா வனேம� �ண�த�
க���ைவ �ன��ச� ஆ�� எ�� ��வதா���!”

(�ற�:229)

இதனா� உைரேவ�த�, ேசா�ட �� ப���� அ����ளா� எ�� உணர
����ற�.

அ�ய ெச�� ��த�



உைரேவ�த�, ப�ேவ� அ�ய பல ெச��கைள உைர���ைட�ைடேய
��� ெச�வா�. அவ��� ஒ��:

�றநா�� 358ஆ� பாடைல� பா�யவ� ‘வா���யா�’. இவைர� ����
உைரேவ�த� ��வ�:

“வடெமா��� இராமாயண� எ��ய வா���யா� ேவ�; இவ� ேவ�!
த�� ந��ைச� சா�ேறாரா�ய இவ�, வடெமா�� �லவரான
வா���யார� ��� ேப��பா� ெகா����த- தனாேலா, இவ�
த�ைதயா��� வா���பா� உ�டா�ய அ��னாேலா இவ��� இ�ெபய�
உ�டா��� என� ெகா�ளலா�… வடெமா��� வ�ல ��வ�
ெபய�கைள� ப�ைட� த�ழா��ய� �ைன�� �ள��ன� எ�ப�
ெச�த�� நா�� ந��ைச� �லவ� ெபய�க� பலெகா�� ெத�யலா�.
“இ� வடெமா����ள வா��� ��வ� வ��ன� இவராவெர��
க��வா����. (த�� வரலா�, ப�.246) எ�� ��.ரா. இராகைவய�கா�
அவ�க� ��வ�. இதனா� இ��ற�பா�டா��ய� கால��� வடவ�
���ற�, த�ழக��� ந�� பர����த ெத�ப� ெத�ய �ள���ற�!
“இ�த� பா�ைட� பா�ய ஆ��ய� ெபய� ‘வா��ைகயா�’ என��
காண�ப��ற�. வா��ைகயா� எ�ப� உ�ைம� பாடமா�� இ�,
ெச�த��� சா�ேறா� ஒ�வர� த��ய� ெபயரா�!”

த�ழ� �ைல ���� இர��த�

உைரேவ�த� ��கைள ��� ஆரா��தா�, ப�ைட� த�ழ�� ��
ெகா�ட வா���, ��கால�ேத ������ற �ைல�� ���� ெச�வ�
�லனா��. இத�� ஒ� சா��:

�றநா�� இ���பாட� ‘மாக ����� ெவ���க�’ எ�ப�. ேசாழ�
நல����ைய� ேகா�� �ழா� பா�ய�. இ��, இைட�ைடேய �ல அ�க�
இ�ைல! �ைட�த �ர���� இர�ெடா� ���த� த�ர, இ�பா���
��வ�வ�� �ைட�க��ைல! இ� ���� மன� ெநா�� எ����றா�
உைரேவ�த�:

“இைட�கால� த�ழக�, த� ப�ைடய இல��ய� ெச�வ�ைத� ேப��
�ைற�� க��ைத� ெச��� ����மா��, ஆ! இ�த�ழக�, இக�வா�
தைலமட�க, �க�வா� �ர�� ��ற� ேப�ல��ய� ெப�ைமயா� �ல�ல�
பர�� இைச ��� �ல�வதா�. இைட�கால�ேத ��ென��� ����,
அ�� ஆ�ைம ெபா�� �த�ய வைக��, அ�ைம��ற த�ழக�, தன�
����யா� �ைள�த ேக��ைன �ைன���ற�. �றநா�டா� தைலவண�க
இ��த தன� ப�ைட� �ற�ைப எ�� �ற�. இைட ��கைள��
இைட��கைள�� ேபா�க�� �ய��ற�! ���க� ெசா��� த�ழக�
ப�ைடய த�� ��� ந��லகமா�� ப��� ெப��பா� ப��ற�;
வா�க த��! ��க பைக! ெவ�க த�ழக�! ெவ�க த�ழ�!”



(�ற�:400)

இதனா�, த�ழக� ��ைன� பழ� ெப�ைமதைன ���� �ைலநா�ட�
����� உைரேவ�த�� உள�பா��ைன அ�யலா�!

ெசா�ெபா�� நய�கா�ட�: அ�ெசா� ��ேத���� �லவ�

ெசா�லழ�� ெபா�ளழ�� எ�ற அழ� அைமய� ெசா��த��, �ற�
ெசா�வனவ���க��� ���க��� ஆ��� �ட��� ��
ெபா�ைள� ேத�த��ைடய �லவ�.

����

ேவ�ைக ���யா� உ�ள�� எ�� �ைர�� ����; அ�,
க�பா�ைவ��� ெசா�ெசய�க��� ெம��ப��� ேதா���.

கால�

உ��க� அைவ��ற உட����� ���த���ய கால�பா��� ����
இய�� ப��� ���வைன� கால� எ�ப.

அ�னாபாவ�

��� ��கா� த�ைம ம��ட����� ம������ள இைய� ேபால.

ஆ�ய�

அ�யவ�. இ�, த���ெசா�. ‘வடெசா�’ என வா� வத�வா��ள�.

வாயா����

வா�ைம அ�லாத ெபா��ைம� ��ற�.

ச��

�வெப�மாைன� �ற����� ெபய� ஆ�ர��� ‘ச��’ எ�ப�� ஒ��.
‘ச��’ எ�ப� நாவ� மர����� ெபய�. நாவ� மர�கைள�
�ற�பாக�ைடைம ப�� நம� பாரத நா�ைட ‘நாவல� ��’ எ���,
‘ச�����’ எ��� �ரா�க� உைர�ப�.

ஞானா��த�



‘ஞானமா�ய அ�த�’ என ����. ஞானமாவ� �வெந� ப��ய அ��.
�வ�, உ��, உல� எ�ற ��ெபா��� உ�ைம�� ஒ�ெவா�����
உ�ள இய��� ெதாட��� அ��� ெகா��� அ��. அ�த�, த�ைன
உ�டாைர உல�� ெந�� ெச��� இய��ைடய�; அ�ேபாலேவ �வெந�
ப��ய அ�வா�ய ஞான�, ைவய�� வா�வா�� வா���, �வ
பர�ெபா��� ��வ�� இ�ப வா��� எ��� ெபா�றா� ��� �லவ�
ெச��� ெசய� நல� உைடய�.

அ���ைற

உட��, ���த�� அ�ய �ைற. எ��ைண� ��ப� உ���, உ�� அத��
ஏ�வாய த�ைனேய காத���� த�னக�� வா�வைதேய காத��க�
ெச��� அ�ைம�ைடைம ப�� ‘உட��’, ‘அ���ைற’ என�ப�ட�.

இைவ ேபா�ற ெசா�ெபா�� நய�கைள, உைரேவ�த�� ��க�� பர�க�
காணலா�.

ஊ�� உ�ைம� ெபய� இய�ப�

வரலா�றா��ய� ஒ�வ��� உ�டான ஆ�� ேநா��, உைரேவ�த�பா��
இ��தைமயா��; க�ெவ�� ெச�ேப��� ப��� ெப�றவராக�
�க��தைமயா��, த�ழக�� ஊ�� ெபய�க�� உ�ைமதைன ஆ�கா��
எ��� ெமா���றா�. இ�ேக ஒ� �ல ம��� தர�ப���றன:

ஒ�ைல��

���ேகா�ைட� த�யர�� �� இ��த ஊ�க�� ஒ��. இ�ேபா�
‘ஒ�யம�கல�’ எ�� ெபய�.

ேகா�ட�பல�

ேசரநா�� ஊ�க�� ஒ��. இ� ‘ேகா�ட�பல�’ இ�ேபா�,
‘அ�பல��ைழ’ எ��� இடமா��. கட�ேகா��� உ�ள அ�பல�
ஆத�� இ�, ‘ேகா�ட�பல�’ என� ப�ைட நா�� ெபய� ெப���
��கால�ேத ‘அ�பல� �ைழ’ என மா��றாத� ேவ���. இ�, �ல
ஏ�க�� ‘��த�பல�’ என� பாட� ேவ�ப��ற�. ேசரநா��� பல
��த�பல�க� உ�ளன. ��வா��� நா�� அ��பா� �த�ய இட�க��
��த�பல�க� இ�������றன என அ�நா��� க�ெவ�ட��ைகக�
(TAS. Vol. VI of 1927 p.35) ����றன.

மாேறா�க�



இ�, ‘மாேறாக�’ எ��� வழ���. பா��நா��� ெகா�ைகைய� ���த
ப��.

த�ம��

��� ‘தக��’

�ரா�மைல

��� ‘பற��மைல’.

����ற�

இராமநாத�ர மாவ�ட����ள ‘ம�பால�ப ��’.

க���ழ�

��ெந�ெவ� மாவ�ட��� ேகா�ைட� க���ள� எ�ற ஊ�� ‘ஆதனா�’
எ�ற ந��ைச� சா�ேறா� வா��தா�. ‘க���ளவாதனா� ெபயைர,
ஏெட��ேனா�, ‘ளகர�’ ைத, ‘ழகர’ மா��, ‘வகர’�ைத ‘லகரமா’க மா���
‘க���ழலாதனா�’ என மா�� ��டன�.

��தம��

இ������ �ல� ‘����த வ��’ என� ெபய� ���ப�. அத� பழ�
ெபய�, ‘��த� ம�’ எ�ப�. (க�ெவ��: AR.No. 302 of 1938-39)இ�வாேற,
இ��� பல ஊ�க�� உ�ைம� ெபய�கைள� த�க சா��களா�
ெம������றா� உைரேவ�த�.

இல�கண� சா�� த�த�

உைரேவ�த�, ப�ைட� த�� இல�கண �லான ெதா�கா��ய�ைத ஓ�
உண��த ெப�� �லவராத��, அ��லைம நல�ைத� தா� எ��ய
உைர��க�� கா����ளா�. இவ�, �ல ம��� எ����
கா�ட�ப���றன:

��மேனா�(�ற� 210)

“அ�ேனா�” எ�ப� ‘இைட�ெசா�’ �த�ைலயாக� �ற�த ����� ெபய�
எ�� ேசனாவைரய� �த�ேயா� ��வ�.

ெச�ெச�ேசவ� (�ற� 238)



எ�ைக ேநா�� ெமா� மா� ��ற�. அ�, ‘ெச�ெச�� ேசவ�’ என
��ற�பால� எ�� ெத�வ� �ைலயா�(�ள�யா�க�: 25)��வ�.
இ��ைரகார�, �ட�த ப�ேய ெகா�வ�.

ஒ���

ெபய�. �ைமதா��, ��வா�� எ�பவ�ைற� ேபா�� ‘இகர’ ����
ெபய�. ஒ���+இ. ‘இகர�’ ஒ��க�ைத� ெச��� �ைன�த�ெபா��ைம
உண���� ���. இ� ேபாலேவ ‘அம�தா��’, ‘�க� ேவ��’ எ��
ம�க��� ெபய��ைம க�ெவ���களா� (S.I. Vol.V.585, 641) ெத��ற�.

‘�வஞானேபாத� ���ைர’�� மாதவ� �வஞான ��வ� ��� ப�ேவ�
இல�கண� �����க���� உைரேவ�த� அ������� ெதா�கா��ய�
�தலான இல�கண��க����� �ள�க� த�வ�, இல�கண�
க�றா���� க�ேப�வைக ந��வதா�. இ�ேக �ல சா��க�:

‘�வஞான ேபாத �ல�� ���ைர��’ எ�ற ப��� ���, உைரேவ�த�,
‘�வஞான ேபாத� ெச�ெபா��’ எ��. ெதாட�க���, ��� �வல�ப��
க����கைள� ெச�பாக� த��� உைர���றா�.

�வஞான ேபாத���, �த� ���ர���, ‘ஒ��� மல�� உளதா�’ எ��
ெதாட� வ���ற�. அத�� ��வான �ள�க� த���றா� உைரேவ�த�,
அ�� வ�� ஒ� �� ப��:-

“உல�� நா� ��ட���� அைவ(சைப) ���த வ�, அ� அைவ��
�����ேதா� த�த� மைன��� ெச�� ஒ���வ�; �ள நா�
����ேபா� அவ�க� தா� ஒ������த மைன����� வ�� ��வ�.
இ� வ�ணேம இ��லகமா�ய ‘அைவ’�� ஒ���� ேபா�
இைறவ�ட��ேல ெச�ெறா���, �ள�ேதா�� ���� ேபா�,
அவ�ட����ேத வ�� உலகமா�ய ‘அைவ’யா�� கா��ய���ற�.
உலக�ைத ஒ����ேபா�, அஃ� ஒ��� ���பத��� தாேன
இடமாதலா�, இைறவைன ‘ஒ���’ எ�� ஆ��ய� ����றா�. ஒ���ய
உலக�, தா� ஒ������பத�� இடமான ஒ�������ேத ேதா��வ�
ெகா�� ‘ஒ��� உளதா�’ எ�றா�. எனேவ, ‘அவ�, அவ�, அ�’
எ�பவ��� ெதா��யா�ய அைவ, ‘ேதா��ய ��’ யா�� கா��ய���,
ஒ���� எ���; தா� ஒ������த ஒ������ேற �ள உளதா�
எ��� ெத���தவாறா���. “ஒ� நா� ��ய ேபரைவ ம�நா�� �ள�
��மா�� நா� எ�ன �ைன�ேபா� ��னா� ��யத� ேநா�க�
ைக�டாைமயா� ம�நா�� ������றெத���; ைக�டாைம���
காரண மா���த தைட ��னாேள ��கா� ம�நா� ��வத���
காரணமா��ெற��� தாேன



                      �ைன�ேபா�.அ�ேபாலேவ, ஒ�கா� ேதா�� -
                      ��க� ப�ட உலக�, ேதா��ய� ெகா��
                      ெப��� ெகா�ள ேவ��ய பயைன� ெப���
                      ெகா�ளாைமயா� ஒ��� �ள� ேதா����க�
                      ப�வதா�� ெற���, ெப��� ெகா�ளாவா�
                      த�����த தைட�னா� �ள� ேதா��
                      ��க�ப��ற ெத��� எ�ண ேவ���.
                      ‘அ�தைட யா�?’ என ஆரா���, அதாவ� ‘மல�’
                      எ�� க�டதனா�, உலகமா�ய அைவ ஒ���,
                      மல�தா� �ள அ� ஒ��� ���ேற உளதா�
                      எ�� ஆ��ய� அ�������றா�!”
                      

                                                                                    -r(ப�. 58,59)

இ�வா� எ�ய உதாரண�களா� அ�ய க��ைத �ள��வ� உைரேவ�த��
இய��.

இ�, �வஞான ��வ�� ‘�வஞான ேபாத� ���ைர’ க�� வ�லா��ேக
ய�� ஏைனேயா��� அ��ைண எ��� ��யா�. இதைன உள�ெகா�ட
உைரேவ�த�, பல���� ���� வ�ண� அ������� �ள�க�
த���றா�. அவ��� �ல:

��� ெதாட�க��� ‘உைர�பா�ர�’ ஒ�� உ�ள�. அத�� உைர ���
ேபா� �வஞான ��வ�,

                   
                   

                   “ைசவாகம�க�� உளவா�ய நா�பாத�க�� ைவ��,
                    ஞானபாத�ேதா�யெபா��கைளஆரா��ஆரா���,
                    இ����க� எ���� ெகா�ள�ப�ட�…!”
                    

எ�� �����வ�.

இ�� �ற�ப�� ‘ைசவ ஆகம�க�’ எ�தைன எ�ப��, ‘நா�பாத�க�’
எைவ எ�ப�� பல���� ெத�யாவாத�� உைரேவ�த�, ��வ�மா�
�ள�க� த���றா�:

                  “ைசவாகம�க�, ‘கா�க�’ �தலாக இ�ப�ெத��
                   வைக�ப��. அைவ: கா�க�, ேயாகச�, ���ய�,
                   காரண�, அ��த�, ��த�, ���ம�, சக��ர�,



                   அ��மா�, ���ரேபத�, �சய�, ���வாச�,
                   

�ய��, ஆ��ேநய�, �ர�, இெரளரவ�, ம�ட�, �மல�, ச��ரஞான�,
�க��ப�, �ேரா��த�, இல�த�, ��த�, ச�தான�, ச�ேவா�தம�,
பாரேம��வர�, �ரண�, வா�ள� எ�ற இ�ப� ெத�டா�. “நா�பாத�க�:
ச�ைய, ��ைய, ேயாக�, ஞான� எ�ப�. ‘���� ஞான�, இல�ெகா�
ேயாக�, நல��ள� ��ைய, ச�ைய எ�ற ��த� பாத�”(ஞானா.7.) எ��
வா�ச ��வ�� ��வ�!”

ஆ�கா�ேக ப�ேவ� ��சா��கைள ேம�ேகாளாக� கா��� ெச�வ��
உைரேவ�த�� த���றைம.

இ���� வ�� �ற��� பா�ர� ெச����, ‘ெபா�க�டக�ற ெம�க�ட
ேதவ�’ எ�� ஓ� அ� வ���ற�. இத�� உைரேவ�த�,

         “ெபா�கா��� ெபா�யக��� ேபாதா ந�த� ெபா�ளா�
          ெம�கா��� ெம�க�டா�!”
          

எ�ற ‘உ�ைம �ள�க�’ எ�ற ��ைன� சா�� கா��வ�.

�வஞான ��வ�, ெத�ெமா�� கடைல�� வடெமா�� கடைல�� �ைல
க��ண��த சா�ேறா�. எனேவ இவ�ைடய ��க�� வடெமா� ப��ய
க����க� �ைறய வ�த� இய��.

அவ�, இ����,

“வட�லா� யா�ைப ‘ஆன�த�ய’ ெம���, �த�ய ெபா�ைள ‘�டய’
ெம���; ேக�ேபாைர ‘அ�கா�கெள’���; பயைன�
‘�ரேயாசனெம’��� ��ப; யா��� ச�ப�த ெம�பா��ள�!”

எ�� �������றா�.

இதைன உைரேவ�த�, ��வ�மா� �ள��வ�.

“ஆன�த�ய மாவ�, இ�ன� ேக�ட���, இ�ன�
ேக�கேவ��ெம��� �ைறைம உண���வ�. ‘��’ எ���
ெபா�ளதா�ய ‘ஆந�தர�’ எ�ப� ‘ஆன�த�ய�’ என வ�த�”

(ப VII)



இ�வாேற �வஞான��வ�, ப�ேவ�ட�க��� வட ெசா�கைள ஆ�வ�.
அவ���ெக�லா�, உைரேவ�த� �ள�க� த�� ெச�வ�.

‘அ�னா பாவ�’, ‘அ��தாப��’, ‘�ன��பவ�’ ‘�ரவாகா நா�’ �தலான
ப�ேவ� வடெசா�க� வ���றன.

அ�னா பாவ�-��� ��கா� த�ைம; ம��ட����� ம������ள
இைய� ேபால. (ப.19)

அ��தாப��-பக��ணா� சா�த�, ப�����பா� எ�ற - வ��
ப�����த�ேக�வாய உண��ட�, இர�� �க��றெதன� ��த�.
அ�ேபால, உட��இ�ட ெபயரா� அைழ�க, உ�� �ைட���த�ேக�வாய
அேபத� கல���ைம ��ய� ப��ற�.(ப.44)

�ன��பவ� - �ள�� பைட�த�.(ப.52)

�ரவாகாநா� - �ரவாக� ேபால அநா�. ஓ��ற த���� ஓ�ட�
இ�����, த��� �ைலயா�� காண�ப�வ� ேபால, �ைன
ெசய�ப��� �கர�ப��� வ��� இைடயறா� உளதாத�.(ப.67)

இ�வா� உைரேவ�த� ��� �ள�க�க� �க� பல எனலா�.

‘ெதா�கா��ய�’ ேபா�ற இல�கண ��க�� ��க �லைம�ைடயவ�
உைரேவ�த� எ�பத��, இ� ‘�வஞான ேபாத �ல�� ���ைர��’ எ�ற
ப��� சா�� பக��. இ�ேக �ல ம��� ��ட�ப���றன:

“ெசா�ெபா����வ��ைல’ என� �வஞான��வ� ��ய ேபா�,

               “��வ�� ெசா��� ெபா��� பலவ��
                ��வ�� எ��� ��வ� �ைலேய”
                

(த��ெசா�. 63)

எ��� (ப.35):

‘ப�ைண எ��� ஐகார�, ‘ப���ெபா�� ���’ என ��வ� ��ய
இட���,

             
“ஐகார�, ப� எ��� ெசா� இ���க� ��� அ�ெசா� ெபா�ைளேய
உண����றாதலா�, ப��� ெபா�� ��� என�ப�ட�. ��ன�, ��ன�
எ�ற ெசா�க�� ஈ��� ���� ‘அ�’ எ�ப� ேபால, ‘ஐ’ எ���
இ���ைலைய ேநா�க� ‘ப�’ எ�ப� �த�ைலயாத��, அதைன�ப��



எ���, அ�ெபா�ேள ஐகார� தா�� வ����த�ப�த� ப��, ப���
ெபா�� ��� எ��� ��னா�. ‘பழம���’ எ�ற இட��, ’அ�’ எ�ப��
ப��� ெபா�� ���!”

(ப.48)

எ���;

“உ���ைன-உ�ைம� ெதாைக” என ��வ� ��யத��,

“உ���� �ைன�� வ�த���ய�, ‘உ�’ைம ���, ‘உ���ைன’
எனவ�தைம�� ‘உ�ைம� ெதாைக’ யா���”

(ப.99)

எ���;

��வ�, “தன� ச�� ச�க�ப மா��ைரயா� அைன��� ெச�த�
��ெம�ப� ‘���ெப�ச�’… ‘இ��’ எ��� �ைனெய�ச� �����
‘இகர�’ ெச��ளாக�� உகரமா�� ���த�. அ�ேற-அைச, இ��ய��
��தா�த ெந� �ண��தா��� அ�� �ள�கா� எ�பா� ‘அ��க�ணா�
க����’ எ�றா�!” என ஓ�ட�� எ��வ�.

இத��,

“��வ�ளா� ச��, ச�க�ப மா��ைரயா� அைன��� ெச�தைல,
காைர�கால�ைமயா�, ‘அ�ேள உலெக�லா� ஆ���ப �ச�, அ�ேள
�ற�ப��பதானா�-அ�ளாேல, ெம��ெபா�ைள ேநா��� ���ைடேய�
எ�ஞா���, எ�ெபா�� மாவெதன��!’(அ��.9) எ�� அ��வ� கா�க!
“���ெப�ச�, ‘ெசா�ெலா�� ���ெபா�� ��� ெகா� இய�ைக ���ய
�ள� எ�சமா��’

(ெதா�. ெசா�.24)

                  “இ�� எ��� �ைனெய�� இ��, ��ற இகர� உகரமாத�,
ெதா��ய� ம���� ெச��� ���ேத’

(ெதா�, எ���.உ�� மய��.35)

“��தா�த ெந��ணராதா�, அ�ளா�ய ெம�� ெபா�ைள ேநா���
���ைடயார�லாத��, அவ��க�� ஏைன ேயா��� �ள�கா� எ�றா�.
‘அவன�ளாேல க�ணாக� கா�ன�லா�’ என நாவரச��; ‘அவன�ளாேல



அவ�தா� வண��’ என ம�வாசக�� அ�� க��ைடயரா�
உைர�த��வன கா�க!”

(ப.162)

எ���, உைரேவ�த� ��� நய�ைரக��, இல�கண ேம�ேகா�க��
எ��� பலவா�. இ��� ���� �க ��வாக ஆரா�வத���
இட���!

உைரேவ�த�� ��களைன�ைத�� ஆரா��தா�, ேமேல ��யன த�ர
ேம�� பலவ�ைற ேநா�கலா�. அைவெய�லா� த��த�யாக ஆ��
ெச�த���யன.



ந�ற�� நாவல�

“ெசா�வ�ைம அ�சாைம ேசா���ைம ெயா�வா��ெவ�வ�ைம
���ைடய ���வ� �காம��! க�ப�க�� க�ைன��� கர�தைம�த
ெபா���ைவ�� இ�ப�உைன�ேபாெலவ�ம���த��தா�?
எ���ைர�தா�? ப�ெமா���� தாயா�� பர��ல�� த���க��
ந�ெமா��� நாயகனா� ந�ற��� �ய�ேவேயா? ��ற���� �மரன��
ெகா��த�ைழ ய�ேறேபா� இ�ற���� தைலவ�� என��ன�
�ைசேயேயா?”

எ�ப�, உைரேவ�த�� மாணவ�, ‘ேகாமா�’ ம.�. இராகவ� எ�பா��
�க�ைர!

‘ந�ற�� நாவல�’ எ�ப�, ‘ந�ற��� ேப�வ�� நாவ�ைம�ைடயவ�’
எ�ற ெபா�� த�வேதா�, ந�ற��� ப���, ந�ற�� வழ���
த��நா��� ப���, ந�ற�ைழ� ேப�� ந�த��ன� ப��� ெகா��,
ேமைடேதா�� த�� �ழ�க� �ழ��யவ� உைரேவ�த� எ�ற ெபா���
த�வதா�.

ஆ��த த���ப��

‘இைட�கைல’ வ��ைப ���� ���க ��யாத ���ைல��,
அ�ப��ைப �������� ெபா�� வ�வா�� ெபா��� நகரா����
‘உட�நல� ��ைம� க�கா��பாள�’ ப��� அம��தா� உைரேவ�த�.
ஆனா�, ‘த� வா�வைன��� த�� வா�ேவ’ எ�ற ���ேகா�,
அ�ப��� ���க �ட��ைல. அைத உத�� த������ த��த��
ப��� ‘���வா�’. ஆகேவ��� எ�ற ேவ�ைகயா�, கர�ைத� த���
ச�க�ைத நா�வ�த உைரேவ�தைர� த�ழேவ� உமா மேக�வரனா�, த�
��ைளேபா� க��, உடேன ஆ��ய� ப�ய��� உத�னா�!
உைரேவ�த�� �ைறயாக� த�� ப��� ‘���வா�’ ேத���� ேத���
ெப��� த�ழா��யராக ஆனா� எ�ற ெச��க� ��ேப ��ட�ப�டன.

வடஆ��கா� ��வ���ர��� இவ�, த�ழா��யராக� ப����தேபா�,
‘ஒளைவ� த�ழக�’ எ�றேதா� அைம�� ��வ�ெப�ற�. த�� ப���
மாணவ��� �ைறயாக இல��ய இல�கண� ப���க� அ��க� ெப�றன.
அவ�கைள உைரேவ�த� ‘���வா�களா’க ஆ��னா�.



த�ைழ� க���பேதா� ம��ம��, அய�ெமா�� தா��த�க�����
த�ைழ� கா��� அ��ப���� உைரேவ�த� �ைன�� ��றா�.
1938இ�, க�டாய இ��ைய� த�ழக��� ���க அ�ைறய ஆ��யாள�
�ய�றேபா�, அதைன எ����� த�ழேவ� உமாமேக�வரனா��, நாவல�
ச.ேசா. பார�யா��, ‘��த��� காவல�’ �.ஆ.ெப. ��வநாத��
த�ழகெம��� ����பயண� ெச�� அ� �ர��ன�. அ����ன� வட
ஆ��கா� மாவ�ட���� வ�தேபா�, அவ�கைள உைரேவ�த� வரேவ��,
�க���க��� ப�� ெப�றா�. அத� �ைளவாகேவ, 12 ஆ���
த�ழா��ய� ப���ேபா�, ப�பல ஊ�க��� அர�னரா� மா�ற�
ெச�ய�ப��� ப�ேவ� இைட��க���� ஆளானா�!

த��ட� ‘���வா�’ ேத���காக� பாட� ப�லவ�� மாணவ�க���
த�ைழ �ைறயாக� க���தா�. பாட� ெதாட��வத�� ��, உைரேவ�த�,
தா� பா�ைவ�த பாட�கைள �த�க� ப��க ேவ��� எ�பா�.
அ�பாட�க�, அக��ய�, ெதா�கா��ய�, ��வ��வ�, ேசனாவைரய�,
ந��னா����ய�, ப�ேமலழக� ஆ�ய �லவ� ெப�ம�க��� வண�க�
��வனவாக அைம������.

உைரேவ�த� எ�����தா�, ‘���வா�’ ப�ட�ேதா� அைமயாம�,
த�� ��கைல, ‘�ைனவ�’ �தலான ப�ட�கைள�� ெப��, ஒ�
ப�கைல�கழக��� �ைணேவ�தராக��ட ஆ����க ����. ஆனா�
அ�வா� ஆக ���ப��ைல!

“‘பாழான இ�த� பழ�த�� ஏ�கைள� ேத�� ����, ஆரா��� க��த
உ�க� கால�ைத, �.ஓ.எ�., எ�.ஓ.எ�., எ�ற ப�ட�கைள� ெப�த���
க�����தா� உ�கள� வா��ைக ெபா�� �ைல�� ��க
�ற��������’ எ�� எ� ந�பெரா�வ�, எ� ச�க �� ெவ���கைள
ேநா��, எ�பா� ெகா�ட உ�ைமய��னா� கழ�� ��னா�.
ெபா���ைல ேநா��, அவ� ��ய ெபா��ைர உ�ைம�ைரேய; அதைன
எ�� ஒ�கா� உ�ள� அைல���, �ற எ�கால��� இ�த இ�ய த���
ப��ேல அதைன உைற���� ����� இதைன இ�வள�� �����த
த���தா�� த��ய ��வ�ைளேய �ய�� பர���ேற�!”

எ�� உைரேவ�த� ����றா� (�றநா.���ைர) எ��, இவ�த� �ய
த���ப��� ��ைமைய எ�ென�ப�?

உைரேவ�த�, த� வா��� ���ேகாளாக� ெகா�ட� அ�ைன� த�����
ெச��� அ��ெதா�� எ�பேதயா�.

“�மா� நா�ப� ஆ��க�� �� யா� த�ழ�� ஓரள� ெப��� பழ�த��
இல��ய�கைள� ப��� இ���ற காைல, �ல ��க� �ைற���
��தைம க��, எ��ண ேம�� �ய�� �ைற� ெச�வ�,



த�ழ�ைன��� ெச�ய� த�க ப� ெய�ற க��ைத உ�ெகா�ட- ேதா�,
அதைனேய எ� வா��� ���ேகாளாக� ெகா�ேட�!”

எ�� இவ� ��வ� (ந��ைண ���ைர) மன� ெகாள�த��.

த��நா�ைட� ப����, த��ன�ைத� ப����, த�ைழ� ப����,
ஒ��� வாெய�லா� ஓயா�ைர�ப� இவ�த� இய��! இ�ேக �ல
கா�டலா�:

“ச�ககால� ேசாழபா��ய���� ��, த��நா� ‘கள��ர�’ எ�ற
இன�தவ�� ைக�ப��� த� ��� ���� இழ�� சம����ற�.
ேவ��ைம மா��� ஒ�ைம� ச�தாயமா�� கட�� அ�பா��ள
ேமைலநா�க��, �ைழநா�க�� ேபா��� பரவ �����த அத��க�
மைற�த�! அறவ� அறவரா�, மறவ� மறவரா� மா�� ெப�ற த�ழ�,
மா�றவ���� ப���, அவ�ைடய அ�வ��� அ�யரா�� அ�ைம�ைல
எ��ன�. த�� இய�� இைச�� ���� தம���ய இட�ழ��
இற�ெதா��தன. அர�ய� - வா�க� - ெதா�� �த�ய வா��ைக�
��க� மைற�� ேபா�ன!”

எ�� த�ழ�� ��������, உைரேவ�த� மன� ெநா�� எ����றா�.
(வரலா��� கா��க�)

த��� தா��ைல���� உைரேவ�த�, 1956இ�, ஆ��ய ேப�ைர�����
ஒ� �� ப�� அ�ய�த��:

“த�� ம�க�� த�ழக� இட� ����, ப�பா� ெம���,
அ�ைம�ண�� ����, வ�ைம�� ெந��� ெகா������ �ைல��
���த� ெப��ள�. கா�� இடெம�லா� த�ழ� அ�யாத ெமா�க�
கா�� த���றன. காண�ப�� ஒ��ல த��� ெசா�க�� ெபய�க��
�ைழ�� வ��� ெப����ளன. அர�ய� �ைலய�க���, ெதா��
வா�க அ�வலக�க��� �ைகவ�� �த�ய ேபா�� வர�க���,
சமய �ைலய� களான ேகா�� வ�பா�க��� �ற�ைறக���
த�ழ�க�� த�� இ�ைல! த�ழ� உ�ள� வள���� த��� க����
ஒ��க ெந��� த�கவா��ைல! த�ழ� அைனவ�� �ற� யா��ேகா
அ�ைம�ப��, உ�ைம�ழ��, மான ��லாத வ�ற�மர�க� ேபால, வா�ய
உ�ள�� ேகா�ய �ைன�� ெகா��, ���� ேதா�� ��றன�. த�ழர�
த��வா��, த�ழக���தா� இ� �ைல எ�றா�, அவ�ைடய �ைளஞ�
வா�� �றநா�க���இ�தஅவல�ைலேய�ல���ற�!”

த�� ெமா��� அவல�ைல ���� உைரேவ�த� மன� ெவ���
உைர�பன இ��� பல�ள!



கட�� வ�பா����, த��ெமா��� இட��லா� ேபான� ப����
உைரேவ�த� �வஞானேபாத� ���ைர� ப���� இ�ப�� ����றா�:

“ைவ�க ��க�� ைசவ ��க�� ெச�� ெகா�ட �சலா� �வவ�பா�
�ர��த�. �ற� சமய�க� ேதா��, ெதா�ைட நா���� ெத�பா��
நா���� அர�யைல� ைக�ப��� ெகா�டன. சமயவா�க�
ேம�ெகா����த வடெமா�ேய, அவர� சமய� ேபால அர�யைல� ைக�
ப��ய�. ஆ�ய� என�ப�� வடெமா�, சமய �ைலய�க��� அரச�
உ�ள���� இட� ெப�ற�. ெதா�ைட நா��� ப�லவ�க�� அர�ய�
ேமேலா�����தைம ��, கா��, ம�ைர �த�ய பல இட�க��
வடெமா� ப���� பல க�ைக� (க���க�) உளவா�ன. இதனா�, ம�க�
ேப�� த��ெமா�, கட�� வ�பா����, அரச� ெச�வா���� ேபா�ய
இட� ெபறாெதா��த�. இத� �ைளவாக� த��நா���
த��ம�க�ைடேய சமய �ண���, சமய ஒ��க�� ���ன!
வடெமா�ைய�� அத� �ைத� ெமா�ைய�� ேம�ெகா��, ம�க�
வழ��� த��ெமா�ைய� ேபணாெதா�� தைமயா�, ைவ�க ெந���
ெபள�த சமண ெந��� ேவ��றா� வ�ேத ��றன!”

ெசா�வ�ைம

த�ழக���, க����� �ற� ெப�� ‘ந�லா��ய�களா’க �ள��ேயா�
பல�; ஆனா� இவ�க�� பல��� எ�� தா�ற��, ேமைடேய�� ேப��
ேப�சா�ற�� வா��ப��ைல. அ�வாேற, �ற�த எழ�தா�ற�
உைடேயா�� பல�, ேமைடேய�� ேப���ற� ெப�றா�ல�. பாட�
ெசா��� �றைம, எ��தா�ற�, நாவ�ைம எ�� இ���� �ற��
ஒ�வ�ட� ஒ��ேக அைமத� அ�� அ��! ஆனா� இ����ற�� ஒ�
ேசர ��ைமயாக வா��க� ெப�றவ� உைரேவ�த�.

                 “ேக�டா�� ����� தைகயவா�� ேகளா��
                  ேவ�ப ெமா�வதா� ெசா�”
                  

(�ற�:643)

எ�பா� ��வ��வ�. “ந�பா� ஏ��� ெகா�டவைர� ���க�த�க
��ற��ைம, ����த� �தலான �ண�க�ட� பைகயா� ஏ���
ெகா�ளாதா��, �� அ�பைகைம ��� ந�ைப ����மா�
ெசா�ல�ப�வேத ெசா�லா�” எ�ப� இத� ெபா��. ேப�வ� எ�ப� ஓ�
அ��கைல; ெப�த�க�ய கைல. இஃ� உைரேவ�த���� �ற�� ேபறாக
வா��த�. இவ�, �ேவகான�தைர �� மா��யாக� ெகா��, தம� ேப���
�றைன வள���� ெகா�டவ�. ேநர� �ைட��� ேபாெத�லா�
�ேவகான�த�� ஆ��ல� ெசா�ெபா��கைள ஆ��� ப��பா�. �ற�த
ேப�சாளராக ����ேவா�, �ேவகான�த�� ெசா� ெபா��கைள�



ப��ைற ப��க ேவ���’ என� த� மாணவ�க�� அ�����வா�
உைரேவ�த�.

கவ���யான ேதா�ற�, ேபரைவக��� அ�சாத ���, எ��பான இ�ய
�ர�, ��ய ெச�த�� நைட, ���தமான- ெத�வான உ�ச���, ��தைன�
ெத��, �ைனவா�ற�, ெசா�ல��த�, த��� தைட���� ெதா���
ெதாட�� ேப�ேசா�ட� என� ேப�சாள����ய த�ைமக� அைன��ேம
உைரேவ�த�ட� இய�பாகேவ அைம����டன. ேப�����ய ெபா��,
இல��ய�, இல�கண�, சமய� ஆ�யவ��� எ�வா��� அ�ப��ய
ெச��கைள��, க����கைள�� வைரய���, வைக�ப���, ����
�ரணாம�, காரண கா�ய� ெதாட�� அைமய �ர�பட� ெதா����
ெபா��தமான ேம�ேகா�கேளா� வ��த��� �ள��, ேக�ேபா�
‘அ�ைம, அ�ைம’ என� ெப�ைமயாக� ேபா��மா� உைரயா��� �ற�
ெகா�டவ� உைரேவ�த�. இவ�� ‘நாவ�ைம’ ����, இவ�� மாணவ�
ம.�. இராகவ� ��வ� இவ� ���க�த��:

“சமய� ெசா�ெபா��க�� அவ�ைடய (உைரேவ�த�) ��தைன�
ெத�ைவ��, சா��ர� ேத���ைய�� காணலா�. இல�கண� ெசா�
ெபா��க�� ��மா� �ைழ �ல�ைத�� ஆ��� �றைன�� அ�யலா�.
இல��ய� ெசா� ெபா��க�� ஆ��தக�ற �ல�ைவ��, நய� க��
�ைவ��� ப��நல�ைத�� உண��� இ��றலா�. இல��ய�க��,
�ற�பாக� க�ப ராமாயண� ப��க� ப��� க�ேறா� இதய� க���மா�
உைரயா��வதா� ��ைளயவ� க��� (உைரேவ�த�) இைண,
��ைளயவ�கேள! ேபச எ���� ெகா�ட ப��ைய நாடக� கா�� யாக
அைம��, அத���ய பா��ர�கைள அைவ ேயா� மன அர��ேல மா� மா�
வ�� ந��க� ெச�� அவ�கைள இ�ப ெவ�ள��� ஆ���� அ��த
ஆ�றைல� ��ைள யவ�க�பால��� �ற�ட� கா�பத��!”

உைரேவ�த�, தா� ேப�த�� ��, ���ேலேய �ல �����கைள�
தயா���� ெகா�வா�. அ������கைள அ�ப�ேய மன��� ப�ய
ைவ���ெகா�� ேப�வாேரய��, அவ�ைற� ேப�� இட����� ெகா��
வரமா�டா�! அ��ைண �ைனவா�ற� ெகா�டவ�!

“நம� �லவ� ெப�மா� (உைரேவ�த�) நா�� ெக�ம அ�ெசா�
உைரயா��� ேப�ைர யாள�மாவ�! �ற�த ேப�சாள�க� (ெதாட�ப�
எ��ய�) எ��� ���, இவ� உைர��ற� பாரா�ட�ெப�வைத� க�த
ேவ���. இவ�, ெசா�ெறாட� எ� �ைன��றா� ���றேதா, அதைனேய
எ�சமா��, அ��த ெசா�ெறாடைர� ெதாட��� அ�தா�� ெதாைட
மர�ைன அழெகா�க ஆ�வ�; ‘எனேவ’ எ�ற ெசா�ைல� ெப��, த�
க����கைள� ���பாக உைர�பா�. இ��ைச ���ெத�ன இ��ப���
இைழய உைரேவ�த� ேப�� அழேக அழ�!”

என� �லவ� �.நா. அ�ெவா� ��வா�!



‘ேப�வ� ஒ��; எ��வ� ஒ��’ எ���லாம� ேப�வ� ேபா�ேற
எ��வா�; எ��வ� ேபா�ேற ேப�வா�. ெகா�ைச� த�ைழ இ�ைசேயா�
ேப�வெத�ப�, இவ�பா� எ��� காண��யாத ஒ��. �ய, இ�ய,
ெச�த�� நைட�� ேப�வ�� எ��வ�� இவ���� ைகவ�த கைல!
ேப��� ����, அைன�ைத�� ெதா���� �� ���பா�. இதனா�
ெசா�ெபா��� இ���� வ�தவ��ட ‘இவ� எ�ன ேப�னா�’ எ�பைத
ஓரள� ���� ெகா�ள ����. இ�, ��.�.க. பா�!

உைரேவ�த�, த�ழக��� ேபசாத இல��ய ேமைடேயா, சமய ேமைடேயா
இ�ைல எ�மள���� ப�ேவ� ��ட�க�� தைலைம தா����,
���ைரயா���� ம�கைள ம����தவ�. இவ�ைடய உைர���க� பல.
���ெப��பா���� கா�ேறா� கா�றா�� ேபா���டன. ஒ��ர��
ம��� அ�� வ�வ� ெப���ளன.

1940ஆ� ஆ���, ஆ��� ைசவ ��தா�த �ழா��, ‘�வ�ராண�’ எ�ற
ெபா�� ப�� உைரேவ�த� ஆ��ய ேப�ைர, ���� வ�வ� ெப���ள�.

மா��கவாசக� அ��ய ‘�வ�ராண�’ 95 அ�க� ெகா�ட�. இதைன 9
உ�ப��களாக� ப���� ெகா�� உைர �க�����ளா� உைரேவ�த�.

‘�ராண�’ எ�ற ெசா�ைல� ேக�ட�ேம, ‘அ� ஒ� ��ைப’ எ��தா�
பல�� ஒ���வ�; ெவ��ப�. ஆனா� ம�வாசக� அ��ய இ�
‘�வ�ராண�’ அ�ப��ப�டத��. இதைன உைரேவ�த� ��� �ள�கேம
த�:

“இ�கால�ேத �ல�� �ராண�க�� பல, இ�கால ம�க�� க�����
ஒ�வாத �ைல�� இ��ப� ெகா��, இ�கால�தவ���� �ராண� எ�ற
ெசா�ேல அ�வ��ைப� பய�� ����ற�. அதனா� �ல�, ‘�வ�ராண�’
எ�ப�� அ� �ராண�க�� ஒ�ேற என� க��� தவ� ����றன�.
அவ�க� இதைன ஒ��ைற க������ ப��பேர� த� தவ����
வ���வ�. எ��கால�ேத இ�வா� ��ேவா�� உளராவ� எ�� க��ேயா,
எ�னேவா, அ�களா�, இ��வ�ராண��� ����ைர��, ‘ெசா��ய
பா��� ெபா�� உண��� ெசா��வா� உளராத� ேவ���’ என
வ�������ளா� என �ைன�க ேவ�� இ���ற�!”

எ�ப� இவர� ெசா�ெபா��� ���ைர.

இ� ‘�வ�ராண�’ ெசா�ெபா���ேபா�, ம�க� ஆ�வமா��
ேக�கேவ��� எ��� க��தா�, ெதாட�க���, ����ற�
காம���பா�� வ�� ஒ� பாடைல� �������றா�:

                “ஊ� இ��ேதமா� ���னா� யா�த�ைம
                 ��வா� ெக�பா� க���”



                 
(�ற�:1312)

எ�ப� உைரேவ�த� எ���� ��ய ����ற�. ‘இத���
�வ�ராண����� எ�ன ெதாட��?’ எ��தா� ேக�க� ேதா���.

��வாசக� �வ�ராண� ப��ைய, ‘பா�ர�, வா���, ெவ��, வண�க�,
��ெபா��, அைவயட�க�’ எ��� ��களாக� ப����ெகா�டவ�.
‘வா���’ எ�ற ப��ைய �ள�க வ��கா� ேம�கா��ய ����றைள�
ைகயா���றா�.

“வா���ைன �த�க� ��ய� அவ���(ம� வாசக�)�
�வபர�ெபா��பா��ள ேபர��ைன எ���� கா����ற�;
“உ�ைமய��ைடயா�, த�மா� அ��,தா� �க�த��� வண��த���
உ�யரா�யவ�, அவ�ைற� ெச�யா� வா���த�ேக �த�க� ����வ�.
உ�வல�பா� ���க�ப�ட ஒ�வ�� ஒ����� �����தவ�, அவ�
அவளா� வண�க�� �கழ�� ப�த���ய னாக��, வா��த�ப�வைதேய
அ��� ��� �ைலயாக��, இ�ப ஊ�றாக�� சா�ேறா� க��வ�. அஃ�
உ��க�� இய��மா��. இதைன, இ�ப�க�� �ற�பா� ஊ����த
காதல�மா�� �க��த �க��� ஒ�ைற� ���க� ேபா�த வ��வ�
ெப��தைகயா�, காத�யா�ய அவ�, த� காதலனா�ய ெகா�நைன
வா���� ெசயைலேய �த��, அவ� ���� ைவ��,

“ஊ� இ��ேதமா� ���னா� யா�த�ைம ��வா� ெக�பா� க���”

என� ��த� கா�க!”

அைவேயா� இதைன� ேக�� ம�ழா���பேரா? உைர ேவ�த��
நாவ�ைம�� ேவெற�ன சா�� ேவ���?

உைரேவ�த�, ஆ��ல���� �லைம ெப�றவ�; அ��லைம, த��
உய�����, ைசவ மா����� ைக ெகா��� உத�ய�.

������ ைசவ��தா�த சைப ஆ���ழா�� தைலைம தா��� ேப�ய
ேப���, இ�தைகய த�ைமைய� காண����ற�.

உைரேவ�த�, தம� தைலைம�ைர��, ேமைலநா�� அ�ஞ�க��
க����க� பலவ�ைற� ைசவ��தா�த� க��ேதா� ஒ�����
ேப���றா�:

“ ‘வ�தவா� எ��ேன ேபாமாேறேதா, மாயமா� ெப�வா��’ எ�றா�
நாவரச�. இத� �த�ப���� உைர��ேவா� ேபால, ம�க��� உல���
வ�தவா�ைற� �ற���, ���� ������, ஞா���� ெத����,



�ல�ல�� ேதா�ற�� �ற�� ��ய� ��, ‘இ� �ல�ல��� ம�க���
வ�த� த�ெசயலாக அைம�த� என ��ஞான� ���ற�’ எ�� ச�
ேச����� உைர�தா�. ‘த�ெசய�’ �ள�க��லாத ெசா�லாத��,
‘வ�தவா�’ கா�டத�� ��ஞான� வ��ழ�� ���றெத�ப�
ெத�வா��! “��� அவ�, ஜ��ைட�, �ச�ப�� �ராஅ� இலேம�த� ��-
ெத-�ெர�� �தலா�னா� க�ட ெபள�க�லைக �ள��� ��, ����
த��வஞான� எ�ற ஆ�கட�� �����றா�. அத�க�, �ரப�ச�
‘கடச�கர� எ��ர� என� �ழ�வ�’ (கா���ராண�-கா��) என�
கா���றா�. ���� இ�, ‘பைட�க� ப�டேத’ எ�� ேத�, ‘இ���
ச�க�ப�தா� பைட�க�பட ேவ���’ என��; ‘இதைன� பைட�ேதா�,
ஓ�ய� வ�லா� ஒ�வ�, தா� ���� ஓ�ய� ����� �ற�ேப ���
ஓ�ய�ைத எ��வ� ேபால, கால� இட� �த�யன கட�� ��ேற
பைட����த� ேவ��� என இ�ைற ��ஞான� ெகா�ைக ந�ைம
�ைன��மா� வ������ற�’ எ�ற க����பட��’ �� �����றா�…
���� ‘அ��த� �ரப�ச�’ (The Mysterious Universe) எ�ற �ைல எ��
���தா� ச�ேச�����!”

இ�வா�, தா� ெப�ற ஆ��ல� �லைமைய� சமயம��� ைசவசமய�ேதா�
ஒ����� ேப�� ேபரா�ற� ெப�றவராக�� �ள��னா� உைரேவ�த�!

‘ைசவ ��தா�த� க����க�� ��� இ� ெசா�ெபா��’ என� �றலா�.
உைரேவ�த�, ‘ஞானா��த �ல�� பைழய உைர��’ எ�ற ��ைன
எ��வத����, ைசவ��தா�த சமாச அைம�சராக இ��த மா.
பால���ரம�ய �த�யா�� ���ப�ப�, ��ற�����, �வ�க�ம�
�.ேக. ���ரம�ய �த�யா� தைலைம�� நட�த ஆ�� �ழா��
‘ஞானா��த�’ எ�ற தைல��� உைரயா��னா�. உைரேவ�த��
ேப��ைன� ேக�� ம���த ‘��தா�த சரப�’ பழ� ஈசான �வாசா�யா�,
‘இ���� கடைல� ப��வமாக ேவகைவ�� ����க�!’ எ��
உைரேவ�தைர� பாரா��னா�. ப��தம� �. க�ேரச� ெச��யா��
�வ�க�ம��� ஞானா��த �ைல ந�� ஆரா��� ெவ���மா� ��ன�
எ�ற ெச��க� ��ன�� ��ட�ப�டன.

த�ைமயா�ன� ��மட���, 1941ஆ� ஆ��, ஆக��� ��க� 28 �த� 31
வைர, ‘ெம�க�டா� ��தா�த மாநா�’ ஒ�� நட�த�. அ�ேபா�, 30.8.41இ�,
ேகா.ம. இராம�ச��ர� ெச��யா� தைலைம��, ‘�வஞானேபாத�’ ����
���ைரயா��னா� உைரேவ�த�.

ெச�ைன��, 22.4.1944இ�, ‘ெசா��� ெச�வ�’ ரா.�. ேச����ைள
தைலைம�� நட�த, ‘�றநா��� மாநா�’��, ‘�றநா�� கா��� த��
நாக�க�’ எ�ற ெபா�� ப����, 9.2.1952இ�, ெந�ைல மாநக�� �.
வரதராசனா� தைலைம�� நட�த ‘ப���பா�� மாநா�’��,
‘����கா���பைட’ எ�ற ெபா��ப����; அ�வாேற அேத நக��
12.2.1956இ�, நட�த ‘ப�ென����கண�� மாநா�’���� தைலைம



தா���� ஆ��ய ெசா�ெபா��களைன���, ‘ந�ற�� நாவல�’ எ��
ப��ய�� இட� ெபற�த�கன.

ெந�ைல த�ம�ர மட��� 1952 ேம ��க�� 21 நா� ெதாட��� ‘�வஞான
ேபாத பாட வ���’ நைடெப�ற�. பாட� நட��யவ� சா��� வழ�க�ஞ��
த��� �லவ�மான �.�. க�தசா� �த�யா�! வ���� நா�ப� ேப�
பா�� ேக�டன�. அ�ேபா� �ற��� ெசா�ெபா�� ஆ��யவ� உைரேவ�த�.

ெச�ைன மாநக��, 25.12.1964இ�, உைரேவ�த� தைலைம�� ‘கா��ய
�ைற� �ழா’ �க� �ற�பாக நட�த�. அ�� ெப�மைழ� �லவ� ெபா.ேவ.
ேசாம��தரனா� எ��ய ‘�லேக� உைர’ �� ெவ��ட�ப�ட�.
அ��ழா�� உைரேவ�த�� தைல மாண�யாக� க�த�ப��
‘கைலய�ைன’ ��ம� இராதா �யாகராச�, ‘�ல�ப�கார�’ ப��ய ஆ���
ெசா�ெபா�ைவ �க���னா�.

இ��ழாைவ நட��ய ைசவ��தா�த ��ப���� கழக ஆ��யாள�
வ.��ைபயா ��ைள ��வ� இவ� ���க�த��:

“தைலவரவ�க�� (உைரேவ�த�) ம�����க மாண� த��� ��வா��
இராதா �யாகராச� அ�ைமயா�, ‘�ல�ப�கார�’ ப�� ஆ��ய
ெசா�ெபா��ைன� ேக�டவ�க�, ���தக� ���தப���,
ம��தெச�ம��த ப��� த�ைம மற�� �ைவ�தன� எ�றா�, அ�
�ைகயாகா�! ஆ��ய� (உைரேவ�த�) தைலைம�� அவ�த� அ�ைம
மாண�யா� இ�ய ேப�ைச� ேக�க ேவ��ெம�� ��ட நா�களாக
எ��ய என� எ�ண� அ�� �ைறெவ��, என�� எ�ைல��லா
இ�ப� ந��ய�. இ�ேக த�ழ�யாத ��வா��யா�, த� ஆ��ய�ட�
த��< ப��ற �ைற�ைன எ��� �ள��வ� இ�ைம
த�வதா��.�த�க� த�� எ����கைள� க��� ெகா�ள� ெச��, ��
����ற� ப�ேமலழக� உைர�ைல� ைக�ேல ெகா���� ப����
ெபா��ண� மா�� அத� வ�ேய �ற இல��ய�கைள� க��மா�� த�
ஆ��ய� ெச�தைத� கைலமக�� ��மக�� ஓ��� ெகா�டா�ேபா�
�ள��� அ�ைமயாரவ�க� இய�ப� ேக�� �ய�ேத�!”

இஃ�, ஆ��ய� தைலைம�� மாணவ� ஆ��ய உைர� �ற��� ப��ய�.

இேதேபா�, உைரேவ�த�பா� த�� ப��� ��ன�� ெச�ைன�
ச�டம�ற� ேபரைவ� தைலவராக �ள��ய �லவ� கா. ேகா��த�
தைலைம�� (அஃதாவ� மாணவ� தைலைம��) ஆ��ய� ெப��தைகயா�
உைரேவ�த� ெசா�ெபா�வா�� ��ளைம�� ����ட�த�க�.

ைசவ ��தா�த� கழக� ெபா��ழா�� ‘ெமா� மாநா�’���� ேகா��த�
தைலைமதா�க, உைரேவ�த�, மேனா�ம�ய� ��தர���ைள��
����வ� பட�ைத� �ற�� ைவ�� உைரயா��னா�.



1971 ��ரவ���, ம�ைர� ��வ��வ� கழக��� நட�த ைசவ��தா�த�
கழக� ெபா��ழா��ேபா�, மாவ�ட ஆ��� தைலவ� �.
இல���கா�த� பார� தைலைம��, ேபரா��ய� கா.�. ��ைள��
����வ� பட�ைத� �ற�� ைவ�� உைரயா��னா� உைரேவ�த�.

������ ைசவ��தா�த சைப, �க� பழைமயான�; ெப�ைம ெப�ற�.
அத� 65ஆ� ஆ�� �ைற� �ழா���� தைலைம தா��, ��டேதா�
உைரயா��னா� உைரேவ�த�, “��தா�த ைசவ� ெச�ெந� �ைற���
ெப�ம�கேள! அ�ெந� வள���� தாய�கேள! அ�ப�கேள” எ�� ����
இவரா��ய சமய� ெசா�ெபா�ைவ� ேக�� �க��தவ� பலராவ�. இ�, ��
ெவ��டாக�� அ��ட�ப���ள�.

த�ழக� த�ழா��ய� கழக��� 12ஆவ� மா�ல மாநா�, ம�ைர மாநக��
9.8.1970இ� நட�த�. இத� வரேவ��� ���தைலவராக இ��த,
உைரேவ�த�, தம� வரேவ��ைர��, த��� �லவ� �����, அவ�த�
கடைம �����, த�பா� ப��� உய��ைல������ மாணவ� �����
�ள�கமாக� ேப�னா�:

“ெவ�ேத த�� அ����� ெதா�லா�ய�ல� த��� �லவ�; த��
உ�ள�ைத ேந�ய உ��ைடயதா��� ��தைன� ���களாவ�; அவ�
ைகயா�� ெபா�� - ��தைன; ஏைனேயா� ைகயா�� ம��� மர��
இ���� ேபால அ���ப�� அ�ெபா�� அ��! ��� பய�ப��
அ��� ெபா��!”

எ�� த����லவ� ெப�ைம �����,

“த��� �லைம ெப�றா� அர�ய�, வா�க�, ெதா��, ச�தாய�, சமய�
ஆ�ய �ைறக�� க��ைத� ெச���� ேந�ைம�ைடய த�ழா - ��ய�க�
ஆத� ேவ��� எ�ப� எ� த��க���! த�� மன��, த�ழ��� உைட
ேயா�, அரைச��, வா�க�ைத�� ெதா�ைல��, �றவ�ைற��
ேம�ெகா�டால��� ���ைல மா�த�� வா����ைல! த�ழ�க��
அ����� அ�ய�ப�� ெபா����� இைடேய த�ழ�லாத ேவ�
ெமா�க� ������ ���� ���ைல இ��, த�ழா��ய�க�� த���
ப���� ெப�யேதா� இைட��; அதைன� தக�� ெத�வ� த�ழ�ஞ�
கடனா��!”

எ�� த�ழா��ய� ஆ�றேவ��ய கடைம ����� ���� கா����றா�
உைரேவ�த�.

த�பா� த�யாக� த�� ப��ற மாணவ� ஒ�வைர� ����, இ� மாநா��
வரேவ��ைர�� உைரேவ�த� �����டா�.



“ஏற��ைறய 40 ஆ��க�� ���, க��த ேம��� ���த �க��,
ஆ�வெந�ச�� அைடய� ெப�ற ஒ� ��வ�, த��த �ைற�� எ�பா�
த�� ப��றா�. அவ���� ெதா� - கா��ய� ெசா�ல�கார��
உைரகாரரான ேசனா வைரய�� ந��னா����ய�� மா�ப���ற
இட�கைள� கா��ய ேபா�, ��� கா�ப�� அவ�ைடய அ�� ����
ெச��, உ�ைம க�� ஒ����� �க��த�. ‘பயேல! � ப��� ���
�ைற�� ெச�வாயானா� ��க �ற���வா�!’ எ�ேற�. அ�த� ��வ�
யா� எ�� �ைன�����க�? இ�� த��நா� ச�ட ம�ற� சபாநாயகராக
இ���, �க�� வாத�க���� ����� ��� வைக�� நா��க�� நல�
ெப�ற மா���� �லவ� ேகா��தனாராவ�!”

இதைன� ேக�ட த��� �லவ� �ழா�, ைகெயா� எ��� ஆரவார
ம������ �ைள�த�

ைகயா�� ‘நைட’ (Style)

உைரேவ�த�� எ����� ேப���� ந�ல ‘த�� நைட’ைய� காணலா�.
��ன��� ெதாட�க�� உ��; ��ட ெதாட�க�� உ��. எ�வா���
‘ெகா��த�� நைட’ தா�!

               “அவ� வ�ைச�ைடேயா�; அவ��� உலக�
                ெப��; அவைர� ேப�ேவா�� பல�!”
                

(�ற�: 207 உைர)
                “ேவ�த� �ன��ன�; த�ைத ெச�யா�; க��
                 ேசரா மறவ� வா� ���தன�; ஊ�ேப��
                 ற��;தா� அற�ல�”
                 

(�ற� 336)
                “அவ�க���(�லவ�) ேபா��கள�� ஒ�ேற; ஏ��
                 கள�� ஒ�ேற; ெச�வ� கால�� அ�லா�
                 கால�� எ�லா� கால�� ஒ��தா�!”
                 

(வரலா��� கா��க�)
                “இற�த� �ைன��, இ� இர��வைத
                 ����, இ���க� ெச�வா�!”
                 

(ஞானா��த� உைர)
                “ெகாைட��� ஒ�வேன ெகா��ப�:பைட���
                 ஒ�வேன ெக��ப�!
                 

(�வக ��.���க�)



இ�வா� எ��பவ�, �ல இட�க�� ��ட ெதாட�கைள��
ைகயா���றா�.

“ெத��தாைர� ேசராைம��, ஒ�கா� ேச��, ெத��தார� ெத�ைவ�
ெக���� ெத�யாைம இ��� அ���வ��, இ�வைகயா� ���தாைர
ேம�ேம�� ����வ��, உய��தாைரேய உய���வ�� ெச�வ�����
ெபா� இய��!”

(������ ைசவ��. சைப �ழா� தைலைம)

“�வபர�ெபா��� ெச�ைமநல� ���� ெச�ைமயா� ஓ��
ெச�ெபா�� ெச�த���பா�� இ��வ�ராண� எ�ப� சா��”

(ஆ��� ைசவ��தா�த �ழா உைர)

“கடலள��� 2800 அ� உயர���, மைல �க��� ேதா��, 60 க� அள�
மைல�ைடேய ெந���, வைள��, தவ���, தா������ பர�� வ��
ேப�யா�, அட��� பட��� ெச��� தைழ�� ���� ப��கான�தா�
��மா� ேபா� இ�ய கா��ந���!”

(ப�ைடநாைள� ேசரம�ன� வரலா�)

“இய�ைகய�ைன ேகா�� ெகா��� இட�- மைல நாடான ����; அவ�
தன� அ�ளழைக �ள���ட�- ��ைல;ெகா� �������
��ேவால�க�-ம�த�; அவ� ம���� �ைள யா� மா���� இட�-
ெந�த�!”

(ந�தா�ள��)

“இத�க� �வாதா�� ம�ைகய�� �ைறேய ���� ���� ெச�ல,
ெதா�ட�க� �ைட �ழ, இைடேய ஆ�� இைறவ� ெச���றா ென�ப�
எ��ைண இ�பமாக�ள� கா���! இ���ட��� உய��ேதா� உய���,
தா��ேதா� தா��� ம��க�பட ��ைல!”

(ஞான�ைர)

“உணவா� உ��க�� ப������, ம���வ�தா� உட�����,
�வஞான�தா� �ற�� ���� ���� இ�ய ெதா��ைன�
ெச�தைமயா�, இ� ‘ேகாள� ச�தான�’ நா��� ந�ல ெச�வா��ைன�
ெப�ற�!”

இ�வா�, எ����ெகா�ட ெபா���� ஏ�ப� தம�ெகன� த� ‘நைட’
�ைன� ைகயா�வ�� வ�லவராக �ள����றா� உைரேவ�த�.



இைவத�ர, உவைமகைள எ��தா�த�, அ�ய ெச��கைள� ��த�,
ஆ�கா�ேக வான�� �லைம, ேசா�ட� �லைம, வட���லைம �தலா�ன
ெவ�� கா��த� எ�� அ���� ெகா�ேட ேபாகலா�; அ��ைண
அள��� ��மா� �ைழ�ல ��கவராக மா�பா� உைரேவ�த�
�க���றா�. இவ�ைற ெய�லா� ேநா�க, உைரேவ�தைர ‘ந�ற�� நாவல�’
என� சா�ம�ேற!



ைசவ ��தா�த� ெச�ம�

“த��வ ஞான��ைற�� ெப���லைம ெகா�� �ள��ய ேபரா��ய�
‘ஈ�ட� ��ச�’ எ�பா�, ‘�வமா�ய ெச� ெபா��, தன� உ�ைம�ைன
உல�ய� வா��� �ல கால�க�� நம�� உண�����ற�’ எ��
����றா�. ஒ�வ� அ���வ�� இ��க�களா� ெந�����, ெந��
ேசா�� கால��� கட���ைம அவ� உண��� கா�� ய����ற�.
அவ�, த�ன� த�யனா� இ����கா��, ஆ�கட�� ஆழ��;
மா�வைர�� மா���, ேவ�� கால�� ந��ர�� ����ைட வய���
�� �� ��ட�ைத� கா��கா��,த� வா�நா� தன���ய எ�ைலைய
ெந����கா�� ெச� ெபா�ளா�ய கட�� உ�ைம அவ� உண���
ேதா����ற� எ�� ����றா�!”

இ�வா� ������ ைசவ ��தா�த சைப 65ஆ� ஆ���ழா�� ேபா�
உைரேவ�த�, தம� தைலைம� ேப�ைரைய� ெதாட��, ��டேதா�
ெசா�ெபா�வா��யைத அைனவ�� பாரா��ன�.

உைரேவ�த�, ைசவ� ���ப��� ேதா��யவராத��, இய�பாகேவ
ைசவசமய� ப��ைடயவரா�� �கழ�த�� �ய���ைல. த�ைழ��
ைசவ�ைத�� தம��க�களாக� ெகா�ெடா��ய சா�ேறா� இவ�.
‘த���கட�’ என� ேபா�ற�ப�� மைறமைலய�க�ட��� ெப���
ஈ�பா� ெகா�ட உைரேவ�த��, அவைர� ேபால� தா�� த����
ைசவ���� �ைற �லைம ெப��� �கழேவ��� எ�� க��னாராதா�
ேவ���!

ைசவ சமய�ைத� ப��� தாமாகேவ ப��� அத�க� ேபா�ய
�லைம�ைடயவராக இ��தேபா��, �ைறயாக� ெத��� ெகா�ள
ேவ��� எ�ற எ�ண�தா�, உைரேவ�த�, க�தசா� ேத�க�பா��,
தவ���. வாைலயான�த அ�க�பா�� ைசவ சமய� க��ைய� க���
ெத��தா�.

அ�ைன� த��� ஆ�க���� எ�வாெற�லா� பா�ப�� உைழ�தாேரா,
அ�வாெற�லா� ைசவ சமய����� உைழ�த ெப�ைம உைரேவ�த���
உ��. ‘ைசவ ��தா�த�’ எ�ப� ெப��கட�; அ�� ���,
ந�����கைள� பல���� வா�வழ��ய அ�� வ�ள� எ��� இவைர�
�றலா�.



‘ைசவ��தா�த�’ எ�ற�ேம ‘அஃ� ஒ� �����டவ��ேக உ�ய�’ எ��
�ல� தவறாக எ����றன�. உ�ைம�� அஃத��. ‘இைற, உ��,
தைள’(ப�, ப�, பாச�) எ�� ��ெபா�� உ�ைமகைள �ைற�ப�
உண���வ�. ஆ��� ேநா��� ெதா�கா��ய�, ����ற�,ச�க
இல��ய�க� �தலானவ��ெல�லா� இ� ��தா�த� க����க� இய�ப�
ப���ளன. இ�, ம�த� அைனவ���ேம ெபா�வான�.

               “�ற�� ெப��கட� ���வ� ��தா�
                இைறவ� அ�ேசரா தா�”
                

(�ற�:10)

எ�� வ��வ� ��யத�� ஏ�ப, இ� �ற�யா�ய ெப�ய கட�����
��ப��, இைறவன� ��வ�ைய எ�த ����� ஒ�ெவா�வ����
உ�ய�தா� ‘ைசவ ��தா�த�’!

‘ைசவ ��தா�த�’ எ�பத�� உைரேவ�த� த�� �ள�கேம த��த�ைம
வா��த�.

“இ�ெதாடைர� ���� ேநா���, ‘ைசவ ��தா�த�’ எ�ற இ�ெசா�க�
ேதா�ற� காண லா�. ‘ைசவ�’ எ�ப� ‘�வச�ப�த�’ எ�� ெபா��த��
‘ைசவ� �வ�ேதா� ச�ப�தமாவ�’ எ�ப� ��ம��ர�. ‘�வ�’ எ�ப�
கட�ைள� ����� ெசா�லா��. ‘கட��’ எ�ப� ‘இைறவ�’ எ�ற ‘அ�’
ஈ�� உய��ைன� ெபயராக�� வழ���. அ�வாேற ‘�வ�’ எ�ப� ‘�வ�’
என�� வழ���. இைறவ� என� கட�ைள� ����� ெசா�ெபா��, இ�த
உல���ள எ�லா உ��க��� உ�ய�. எ� நா�� எ��ற�� உ��க���
உ�யவனா�ய இைறவைன� ெத�னா�டவரான ெச�த�ழ� ‘�வ�’ என
வழ��வ�… �வ� எ�பத� ெபா�� ெபா�� உ�ைமைய உண��ேத
ச�ன� சா�ேறா��, ���தவ� சா�ேறா�� ேப��ப �ைலைய� ‘�வக�’
என� த� ��க�� வழ�� ��� ��றன�. ேவ��� சமய�தவ��
����� காத��� ேம�ெகா�ெடா��� �� �ற�த� ‘�வ�’ எ��
இ�த� ெச�த��� ெசா�!”

இ�வா� ��� உைரேவ�த�, ‘�வ� -உ��- உல�’ இவ����ைடேய
உளதா�� ெதாட�ைப இ�� �ள����றா�:

“�வ ச�ப�த�, ைசவ�, ஆதலா� �வ����� உ��க��� உ�ள ச�ப�த�-
ைசவ�; �வ� ���� உ���லாத உல���� உ�ள ெதாட�� - ைசவ�;
ஆகேவ உ��க��� அ� �ல���� உ�ள ெதாட�� ைசவமா�. உ���
ேவறா� அத�� �ைல�களமா� �ள��� உட�� உல�ய� ெபா�ளா�
��தலா� உ����� உட����� உளதா�ய ெதாட��� ைசவமா�.
உ����� உட����� ெதாட�பாவ� ‘அ��’ எ�றா� ��வ��வ� ‘�வ�’
என� க�டா� ���ல� இ� ச�ப�த�ைத அ��ெதா��� �� ெந�



‘ைசவ�’ ஆ���. இதைன அளைவகளா��, ெபா���� ெந�யா��,
ஆரா��� ெத��� ���க��, அ�ப� ப� ெச� ெதா��வ� ‘ைசவ
��தா�த�’ என�ப�வதா���!”

எ�ப� உைரேவ�த� த�� அ�யேதா� �ள�க�!

ைசவ��தா�த� ெச�மலாக �ள��ய உைரேவ�த�, சமயேமைடக� ேதா��
ைசவ �ழ�க��டா� எ�பேதா�, சமய - சா��ர ��கைள�� எ����ளா�
எ�ப� ��ன�� ����ட�ப���ள�.

‘�வஞானேபாத�� �வஞான��வ� அ��� ெச�த ���ைர��’ எ���
அ�யெதா� ��, 1953 ஆ� ஆ��� ெவ� வ�த�. ��வர� நைட,
க�னமான�; இல�கண� ெச��ைடய�; வடெமா�� க���� ெகா�ட�.
இ�த ��ைன� ப��பத�ேக ைசவ� ெப�ம�க� அ��வ�. அ�தைகய
����� ெச�பாகமான ����ைர த�த ெப�ைம உைரேவ�த��� உ�ய�.

இ��� ���ைர�� ‘ைசவெந�’ ப�� அ�ய �ள�க� த���றா�
உைரேவ�த�:

“�வாகம ெந� ப��� ெத��ெப�ேறா� ேம� ெகா�ட ஆகமெந� ‘ைசவ
ெந�’ எ���; ேவத ேவதா�த�க���� த� கைல��லைமேய �ைணயாக�
ெகா�� கா��ேனா� கா��ய வ�ைற ேம�ெகா�ேடார� ெந� ‘ைவ�க
ெந�’ எ��� இ�வைக ெந�க� இய�வவா�ன. இவ��� ‘ைவ�க ெந�’
ேவதேமா�� உ�ைம �ைடேயா�பா��, ‘ைசவ ெந�’ ஆகமெந�
��ேறா�பா�� இ��� வ�தன! �ல கால����� ��ன�, ��ற��ன�
�ல�, தம� கைல� �லைமைய� ெப��க��யாக� ெகா��, ைவ�க
ெந�ேய உய��த� எ���; ஆகமெந� தா��த� எ���, உ�ைம
உண����� �வாகம�க� ஆகா எ��� �ழ�பைட ெச�தன�. சமய�
�ைற�� இ��ய��, தா�� க���� ஒ��வ�, �ற� சமய�க��
ஆ�கமாவைத�� அவ�க� உணரா�ேபா�ன�. �ற�சமய�தா� ‘கட��
ஒ�வ� உ��’ எ�ற ெகா�ைக�� ஐய�ப�வதா���! ைவ�க ஒ��க�
இற�� ப�வத�ேக�ற இட� உ�டா���!… �வஞான� பா���
ைசவெந�ைய �ைலெபற� ெச�த �� ஞான ச�ப�த� �த�ய சா�ேறா�க�
ேதா��, ைவ�க ��க�� �வாகம�க�� இைறவ� அ��ய
ெம����கேள எ���, இர��� ேவற�ல எ��� அ�����ன�…
‘ேவதா�த� ெத�ேவ ைசவ ��தா�த�’ எ�� �ள��ன�!”

ெம�க�டாரா� அ�ள�ெப�ற ‘�வஞானேபாத�’ ����� �வஞான
��வ�, ‘����ைர’ த�ர� ‘பா�ய�’�(அதாவ� ேப�ைர) எ����ளா�.
க��வ�லா��ேக ����ப� அைம�த உைரக� அைவ. ஆனா�
உைரேவ�தேரா, ஆ�கா�ேக ���� ப�யான �ள�க� த���றா�.



��வ�, “கட�ைள ‘அ�த�’ எ�ற� ‘உபசார�’ எ�பா�. உைரேவ�தேரா,
“உபசாரமாவ�, காரண கா�ய�க�, �ண ��க�, ெபா�� �ைனக�,
ெபா��ட�க�,�ைன�ைன �த� �ைனக�, ப�� �ல�க�
ஒ��ெனா�� மா�வ�� இல�கண �ேசட�!” எ�� �ள��வா�. இ�ப�,
�� ��வ�� காணலா�.

உைரேவ�த�, ம�ைர�� நட�த ைசவ��தா�த சமாச ஆ���ழா��
�க���ய ெசா�ெபா�ைவ, ‘ஞானச�ப�த� வழ��ய ஞான�ைர’ எ���
�லாக� த�ைம ஆ�ன� ெவ�����ள�.(1945)

��ஞான ச�ப�த� ெப�மா�� ேதா�ற� ����� �����மேபா�,

“பகவ�யா�(ச�ப�த�� அ�ைன) இவைர� க�� ெகா����த ேபாேத, த�
�ைன� ெசய� ��வ�� �வபர�ெபா��� ��வ��ேல
ஈ�ப�வதா���தன�…. ஞானச�ப�த� ��ைள - யாைர மன���ர�
ெப��� பா���யேபா��, அ� பகவ�யா�, �வெப�மா� ��வ��க�
ப��த அ�ேபா� பா���னா�!”

எ�� ��யதேனாடைமயா�, உைரேவ�த�, வரலா��� சா�ெறா�ைற��
த���றா�:

“ஒ� தா�, க�������� கால�ேத, எ�தைகய �ைன�, ெசய�கைள
ேம�ெகா����றாேளா, அவ���ேக�பேவ அவ� வ���� �ற���
�ழ�ைத��பா� அ�தைகய �ைன� ெசய� க���ய �ண�ெசய�க�
உ�டா�� எ�� இ�கால�த�ஞ� ��வ�. ேமனா���, �� கால���
�கர�ற �ரனா�� �க��த ெந� ேபா�ய� எ�பாைன, அவ� தா�
க������த ேபா�, உய�ய �ர� வரலா�கைள� ப���� ெகா����தா�;
அதனா� அ�த ெந�ேபா�ய�, உல� ���� உ�க�த�க உய��ரனா�
�ள�க��றாென�� சா��� கா��வ�…!”

இதைன� ப���� தா�மா�க�, மக�ேப� கால��� தா��
ந�ென�ச�ைடேயாரா�, ந�ல ைசவ ��க�� மன�ைத�
ெச���ேவாரா� �ள��வர�ேறா?

‘�வஞானேபாத�’ அ��ய ெம�க�டாைர� ப����, ‘ைசவ ��தா�த�’
ப���� ���கமாக� �ற ேவ��மானா�, இேதா உைரேவ�த� ����றா�:

“த��வஞான�� சமயஞான�� ஒ���ெகா�� ப��ைற�� இ��ப�
க�ேட, ‘ெம�க�ட ேதவ�’ தா� அ��ய �வஞான ேபாத��� �� ஆ�
���ர�களா� ‘த��வ ஞான�’�; �� ஆ� ���ர�களா� ‘சமய
ஞான�’� வழ����ளா�… “ந� த��நா��� ���ல� கால �தேல
இர��� ஒ�றா�� ���பற� �ைண�� வ������றன. இைட�கால�ேத
�த�� சமய ஞான��, ��ன�� த��வஞான�� �ற�� �ைல ெப�றன.



ஞான ச�ப�த� �த�ய சமய �ரவ� கால���, சமய ஞான��,
ெம�க�டா� �த�ய ச�தான �ரவ� கால���, த��வ ஞான�� �ற����
��றன எ�ப� வரலா� அ��ேதா���� ெத��த ெச��யா��”!

எ�� இ��� ‘ஞான�’ ப��� ��� இவ�,

“இைறவ�, உ��, உல��� �த�காரணமா�ய மாைய எ�ற ����,
அனா� ���ய� ெபா��- க� என��; இைறவனா�ய �வ�, த� ச��
ச�க�ப�தா� மாையைய� கல��, உட�, க��, உல�களாக� ெச�வ�
‘பைட��’ என��; உ�� க� அனா�ேய மல�ெதாட�� உைடயைவ என��;
மல��� மைற�� ���த� ெபா��� உட� க��க� பைட�க�ப���றன
என��; ‘உ��க� பல’ என��; பல எனேவ உ��க� ஒ��ெனா�� ேவ�
பா�ைடயெவன��; ேவ� பா���ேக�ப�
�ற��ேவ�ப���றனெவன��; உ��க�� அ��, ����,ெதா�� எ�ற
��� ஆ�ற� உ�ெடன��; அவ�ைற� ெதா�� ப��� உ�ைம ஞான�
எ��த� ெபா��ேட உலக� ெதாட�� உ��க�� உ�டா�றெதன��;
இ�ஙன� உ��க�� உத�� வைக�� �வபர� ெபா�� உ�ேரா� உடனா�
இ����ற� என�� ந� ைசவ��தா�த� ���ற�!”

எ�� �வஞான ேபாத��� �ர�ட க��ைத - ைசவ ��தா�த���
அ��பைட� ெகா�ைகைய இ�ெத���ைர��� இவ�� �றேம �ற�!

உைரேவ�த�, ைசவ��தா�த�ைத �க�க எ�ய �ைற��, சாதாரண அ��
பைட�ேதா�� ெத��� ெகா��மா� இ�ய சா��களா� �ள��வ��
வ�லவ�. ப�ேவ� ஊ�க��, ‘�வஞான ேபாத’� ைத� பல நா�க�
ெதாட��� பாடமாக�� நட����ளா�.

“��தா�த ைசவ�ைத உைரயா�� க��ைரயா�� க�டைம�த
ெபா��களா�� பர��ய அ�ைம ேநா��� ‘��தா�த கலா��’ எ�ற சமய�
ப�ட�ைத அ�ஞ� வழ��� �ற���தன�!”

எ�� வ.�ப. மா��கனா� ேபா��வ�. ‘ைசவ��தா�த� ெச�மலா’க
�ள��ய உைரேவ�த���� ‘கலா��’ �தலான எ��ைண� ப�ட�க�
ெகா��தா�� த��, த��!



�ைற�க� எ��ய உைரேவ�த�

“இர�பக� தான�யா� இ�த�ைழ ைவ��
வர� ெசலவ�யா� வா���-உர�ைடயா�
த�கட� தா�நா�� ம�க� �ைழ�ப�ேல
��கட� எ��ைர��� ஏ�!”

என, உைரேவ�த�� ெத��த��� ெதா�� ����� பாரா����றா�
பாேவ�த� பார�தாசனா�.

ெபா�வாக, ஒ�வ� வா��� மைற�த ��ேப, அ�னாைர� ேபா��வ��,
�ைலெய��ப��, த�ழ�க�� ��ட நா� பழ�கமாக இ��� வ�த�.
ஆனா� இ�ேபா� அ��ைல மா�, வா�� கால��ேலேய ��� �ற���
ெச�� ேபா��� �ைல வ���ள�! உைரேவ�த�, தா� வா��த
கால��ேலேய ெப���க� எ��யவ�! அத��� பல காரண�க� உ��.

எ�ய ���ப��� �ற�தவ�தா� உைரேவ�த�; ‘இைட�கைல’ வ��ைப�
ெதாட��� ���க ��யாத ���� �ழ���, மன� தளராம�, கர�ைத
ெச��, த�� ப���, உய��ைல� ப��, க���, ப�கைல� கழக�
எ�ெற�லா� ப��ப�யாக� ப����தவ� எ�ப� ��ேப ��ட�ப�ட�!
ெபா�� வ�வா� ம��ேம ���ேகாளாக� ெகா����தா�, அவர�
வா��, ேவ��ைச�� ���������. ���பேமா �க�ெப�ய�;
வ�வாேயா ேபா�ய �ைல�� இ�ைல. நா� ஒ����� பல ேநர� இர�
க����� எ�� எ��� ைக�� ேத���ேபான�; ேப�ைரக� பல
எ��ய அ�ஞ�க�� வா��ைகைய� கவ��தா�, அவ�க�� பல�, ப�
ஏ�� பா��காம�, இர� பக� ��வ�ேம ������� எ��யவ�க�.
ஆனா�, உைரேவ�தேரா, தா� ஓ�� ெப��கால� வைர, ப������
ெகா�ேட, தம� கடைம தவறாமேலேய, ஆ�ர�கண�கான ப�க�க� எ���
���த மா�பாள�. இத�ெக�லா� இவ��� உ��ைணயாக இ��த
ெப�ைம �ைண�யா� உேலாகா�பா��� உ�ய�. ‘வா��ைக�
�ைணநல�’ எ�� வ��வ� ெமா��த ெசா���� இல��யமாக�
�க��தைமயா�தா�, ���� கவைலைய அ��ைணயள�
ெபா��ப��தாம�, ெதா�� ெச�ய இவரா� ���த�. ம�ைர� �யாகராச�
க���� ப��� வ�த �றேக இவர� ெபா�ளாதார �ைல, ��� உய��த�
எனலா�. ஆைல அ�ப� க����� ெச��யா�� க�ைண உ�ள��,
அ��ெசலவ� நா. மகா��கனா�� ேப�த���, ��கால���



உைரேவ�த���� �ைட�தன எனலா�. ெப�ற ��ைளக� அைனவ�ேம
உய�க�� க�பத��� வ�வ��தவ�. இ��� கால� வைர க�ைமயாக
உைழ�தா� உைரேவ�த�.

“��ைளயவ�க�, உைழ��� உய���� எ����கா��. அவ� வா�� ஓயா
உைழ��னா� உ�வான�… ஒளைவயா� ��ப� எ��� ����� எ�ய
���ப� ஒ��� ேதா��னா�. இளைம�� ப�ேவ� இ�ன� இைட�� -
க��ைட�� உைழ��� ப���, இ�ட� ��ய� �தலா�� ம���
ப�ல� ெதாட��� ெதாட��� ப��க� ���ப �ைல இட�தர��ைல…
இய�ைக�� அ��� ஆ�ற�� �ற�க� ெப�ற இைளஞரா�ய ��ைள��
வளைம க�ட த�ழ�ைன அவ��� த� அ�� ேநா�ைக� ெச��� அவைர
ஆ�ெகா�டா�. அவ� உ�ள��� த�ழா�வ� ஊ�� �ர�க��ற�!”

எ��, மாணவ� ம.�. இராகவ�, உைரேவ�த�� ெதாட�க கால வா�ைவ�
�������றா�.

‘இைட�கைல’ வ���� ஓரா�ேட ப��தா�; எ�றா��, அ�ேபா� ப��த
ஆ��ல அ�ைவ� த� உைழ��னா�, ெம�ேம�� வள���� ெகா�டா�.
ெப��பாலான த�ழா��ய��� வா��காத ஒ�� இ�. அ�வா� அவ�
ஆ��ல� �லைமைய வள���� ெகா�டதா�தா�, தா� எ��ய
��க�ெல�லா� ஆ��ல ��க��ைத ேம�ேகாளாக� கா�ட ���த�!

க�ைமயான உைழ�� ஒ��ற���க, உய��த ப��கைள�
ெகா�ெடா��ய சா�ேறா� எ��� �றலா�. அவர� வா��,
எ�ைம���, வளைம க�ட வா��! �ைற�த வ�வாைய� ெகா��
�ைற�த உ�ள�ேதா�, ேந�ைம தவறாம�, ச�ககால� �லவைர� ேபா�,
����� வா�� ெந�யாளராக� �க��தவ�. உ���� உைடேயா �க �க
எ�ய�; எ�� �ழ ேவ�� ‘��பா’ எ�� ��ட ைக� ச�ைட; ைப�� ஒ�
ெபா�ட�பா; �க��� க�ணா�; ��ேத வள��� காண�ப�� தைல��.
எ�ய உைட எ�றா�� எ��பான ேதா�ற�! கவைல ������ எ�ேபா��
கலகல�பாக� ���� உைரயா�� �ற�த ப��! வா�� எ�ைமேய எ���,
�லைம��றேமா �க�க வ�ய�! அதனா�, எ� �ைல��� த�
ெகா�ைககைள ���� ெகா��கேவா, க����கைள மா��� ெகா�ளேவா
ஒ� ேபா�� இைசயமா�டா�!

இ�வா�, உைரேவ�த�, கட� ேபா�ற க��யாளரானா�� த��ேகா,
த�ெப�ைமேயா, தைலகா�ட� க�டா�ல�. த�னட�க����,
ந�னட�ைக���, ‘ஆ�ற��தட��ய சா�ேறா�’ வ�ைச�� ைவ��
ம��க� த�க மா��ன�. ‘அ�ச�’ எ�ப� இவ� அ�யாத ஒ��.
‘அைவய�சாைம’ இவ���� க��ேல வா��த ‘��’!

உைரேவ�த�� உய����� �க���� அவ�பா� அைம����த
ந�ப��க�� காரண� எனலா�.



                 “எ�ந�� ெகா�றா���� உ���டா� உ���ைல
                  ெச��ந�� ெகா�ற மக��”
                  

(�ற�-110)

என� ெச��ந���� �ற�ைப ஆ��தரமாக எ���ைர�பா� வ��வ�.
இ�தைகய ‘ெச��ந��ய�த�’ உைரேவ�த�ட� காண�ப�டைம��� பல
�க���க� �றலா�.

ெதாட�க கால��� கர�ைத� த���ச�க�� அத� தைலவ� த�ழேவ�
உமாமேக�வரனா�� உைரேவ�த� ெந��� ��கா இட� ெப�றைம
����ட� த�க�.

“கர�ைத� த���ச�க� எ� வா��� ஒ� ���� �ைனைய ஏ�ப���,
வளமான �லைம��� நலமான வா����� வ�ேகா�ய�. கர�ைத��
�வ� என�� உ��ைண யா�ன�. ஒ�வ�, எ�ைன� ேபா��� �ர�த-
த�ழேவ�; ம� ெறா�வ� எ� ேபராசா� ‘கர�ைத� க�யர�’; ��றாமவ�,
எ� வா���� தா���� ப�ேக�� நா�� என� �ழ�� ேபால, நா�க�
உடலா� ������தா�� உ�ள�தா� இைண����த �வ. ���சா��
��ைள(இவ� கர�ைத� த��� ச�க��� ஆ��ய�)

எ�ப� உைரேவ�த� ���.

த�ைன ஈ�ற அ�ைனயா� இற�தேபா� �ட� க��� ��தாத உைரேவ�த�,
த�ழேவ� உமாமேக�வரனா� வட�ல�பயண� ேம�ெகா�டேபா�,
‘ைபசாபா�’ எ���ட��� ��ெரன இய�ைக எ��னா� எ�� ேக�ட�ேம
க��� ���� த� உ�ள�����த �யைர ெவ��கா��னா�. அ�ேபா�
உைரேவ�த� பா�ய இர�க�பா�க�� ஒ��:

                         “தாயா� உ���தா�; த�ைதயா�
                                அ�வ��தா�; சா�ேறா னா�

                          ஆயாத ��பல�� ஆ���தா�;
                                அ�வ�ேபாதய��த காைல,

                          ஓயாம� நல�ைர�� ஊ����தா�;
                                 இ�யாைர ��ேவ�; அ�ேதா!

                          ேதயாத �கழா�த� ெசய� �ைன��
                                 உள�ேத��� �ைத�� ேறமா�!”

                                 

அ����, உமாமேக�வரனா�� �ைனைவ எ��� ேபா��� வைக��
‘உமாமேக�வர �ரத��’ கைட����� வ�தா� உைரேவ�த�.



தம� ஆரா������ ெப���ைண ���த க�ெவ��� ேபர�ஞ� �.ைவ
சதா�வ� ப�டார�தா����, ���வா� க.ெவ�ைள வாரணனா����
ந�� ��வா�. ேம��,

“அ�ணாமைல� ப�கைல� கழக������ ப���� ெதா��ய என���
பல ந�ல வச� �ைன� ெச�� எ� த��� ப��� ேவ��� ஆதர��
அ��� ந��� ம�ைர �னா�� �� உ�ைமயாள� ெப��த��� ெச�வ
வ�ள� உய� ��. க����. �யாகராச� ெச��யா� அவ�கள� ெப�நல�,
�லவ� பா�� �க�ைடயதா��”

(�றநா. உைர)

எ�� க����� ெச��யா�� உத�ைய�� ந���ட� ேபா����றா�.
த�க அ�ஞ�கைள� பாரா��� ப��� உைரேவ�த�பா� உ��!

“ச�க இல��ய� எ���ெதாைக, ப���பா�� எ�ற ��ெறா�� எ�ப�
இ�� யாவ�� அ��த�. ெந�� கால� வைர ஏ�����த இவ�ைற
அ�ேச�� ெவ���ட அ�ஞ�� டா�ட� உ.ேவ.சா�நாைதய� அவ�க�
தைலயாயவ�”

(க��ைர: ச�க இல��ய� த���ற��)

எ�� உ.ேவ.சா. ைவ� ேபா��வா�!

உைரேவ�த�� ‘ஞான�ைர’ ���� ஆ��ல��� ஓ� ‘அ���ைர’
வழ��ய� �.எ�. இராம�ச��ர� ெச��யாராவ�! அவைர� ப�� இ���
���ைர��,

“ெச�ைன இ�� அற�ைலய ஆைணயாளரா� இ��� சமய� ப���
த��� ப��� ேம�ைம���� �ற�க��, ���ேகா��க� ெச�ைம��
��ைம�� எ��, வ�பா�ய�றவ�� ந�ம�க�� வ�பா����,
��வ�� ேப���� உ�ள� ந�� ெச�� �ைள��மா�, ெப�நல�
ெகா�� �ள�க��, ஏ��ைடய பல ந��ைற - கைள வ��தவ��,
த�ழாரா����� சமய� ப��� த� வா��� உய�ய ேநா�கமாக�
ெகா�� ஆரா���க� பல ���� வ�பவ�க�மான ைசவ� ��. ரா�பக��
�.எ�. இராம�ச��ர� ெச��யா�…!

எ�� பாரா����றா�.

அ�ணாமைல� ப�கைல� கழக���, உைரேவ�த�, ப� ��த�காக �ய��
ெச�தவ� ப��தம� �. க�ேரச� ெச��யா�! இதைன அ��த
உைரேவ�த�, கழக ஆ��யாள� வ.��ைபயா ��ைள�� எ��ய மட�



ஒ���, ‘அ�ள�ண� ந� அ�ைம� ப��தம�ய�வ�கேள…!’ எ��
ேபா��தைல� காணலா�.

த�ைம�ட அ�பவ����, �லைம� �ற����
��யவரா���தா���ட� த���ெதா�� ��பவரா��, அவைர�
ெப��� பாரா�� ஊ������ உய� ப��� உைரேவ�த�பா� உ��:

ச.சா�ப�வனா�. ப���� த�ழா��யராக� ப� ����ேபா�,
‘த��ல��ய��� ெந�த� �ைண’ எ�றேதா� ஆரா��� ��ைன
எ��னா�. அ� 1964ஆ� ஆ��� ெவ�வ�த�. அ����� அ���ைர
வழ��ய உைரேவ�த�, பாரா��� ப�ைப இய�ைகயாகேவ ெகா����த
காரண�தா� ��� �ற�ைப ஆ� ப�க அள�� �ள��, இ��யாக,

“ெந�த�� காண�ப�� உ��ன�கைள��, �றவ�ைற�� த��த�யாக�
கா�����ப� �க�� ெபா��தமான ெசயலா��. �ற�த
த�ழா��யராதலா�, மாணவ�க�� �ற�� ெபா��ய�ைப ந��
உணர�த�க வைக�� எ���ைர� ��றா�….இய�ைக உ��க�� இய��
�ற�க���, உ�� ெபா��� உய��த க����கைள �ள��த�க���
ந�ப� ��. சா�ப�வ�, எ�ய �ைற�� யாவ�� நய�� ம��மா�
இ�ைம கமழ எ��வ� அவர� �லைம நய�ைத ந�� ெவ��ப���
�ற�. இதைன� கா�� எ� உ�ள� இவ� ஏைன� �ைணக��� இ�வா�
எ�தேவ��ெமன �����ற�!”

எ�� ��வ�, இவ�� உய�ய ப�ைப� கா��வதா�!

த��� ேபரா��ய�க���, த��� ெதா�� ெச�பவ�க��� ேப�த�
��வ��� தைல�ற�தவராக �ள��யவ� உைரேவ�த�.

உைரேவ�த�, அ�ணாமைல� ப�கைல�கழக��� இ��த ேபா�,
ேபரா��ய� கா.���ரம�ய ��ைள, த����ைற� தைலவராக இ��தா�.
��ெர�� அவ��� உட� நல� �ைற� ஏ�ப�ட�; எனேவ 1-7-1944 இ�,
அவ� ப����� �லக ேவ��யதா���. அவர� உட��ைல���
ெப��� இர��ய உைரேவ�த�, கழக ஆ��யாள� வ.��ைபயா��ைள��
ஒ� மட� வைர�தா�. அ��,

‘அவ�க��(கா.�. ��ைள)� ���ேநர� ேபசேவா, எ�தேவா,நட�கேவா
��யா�. ைகந��க� ���யா� ��ட�. அவைர� கா��ேதா�� கவைல
ெப�தா�ற�. அவ�க� தா� இ�ேபா����� �ைல�� எ�ேக ேபாவ�?
எ�வா� வா�வ�? எ�ற கவைல�� ெச�வ த�யா� �ைக�த வ�ண�
இ����றா�. �த�பர�ைத ���� ேபாவத�ேக உட� இட� த�ேமா எ�ற
கவைல�� அ�ச�� அைட��றா�!”



எ�� இ��� பல ெச��கைள ��க வ��த��ட� எ�����தா�. கழக
ஏ�பா���ப�, கா.�.��ைளைய அைழ��� ெகா��, உைரேவ�த�
ெந�ைல�� ேச����தா ெர�� உைர ேவ�த�� கால��னா� ெச�த
உத��� ஈ� ெசா�ல இயலா�!

த�ழேவ� �.�. இராசனா�, ‘அறெந�ய�ண�’ �. பழ�ய�பனா�
ஆ�ேயா�� ந�����யவராக �ள��யவ� உைரேவ�த�. அவ�க�
இ�வ��, ேகாலால���� நட�த, ‘�த� உலக� த�� மாநா�’�� ம�ைர�
த��� ச�க��� சா���, ேபராளராக� கல�� ெகா�டன�. மாநா���,
த�ழேவ�, க��ைர ஒ�� வழ�க ��� ெச����தா�. ‘த��நா���
ெப�க� �ைல’ (Status of Women in Tamilnadu) எ�ப�, ஆ��� தைல��.
இைத��ற�த �ைற�� தயா��க எ��ய த�ழேவ�, �.�.இராசனா�,
உைரேவ�தைர��, சா�ப�வனாைர�� தம� மா�ைக�� வரவைழ���
தம� க���கைள� ��, இத�� �� வ�வ� தரேவ��ெம�றா�.
அ�வாேற பல நா�க� �ய�றத� பயனாக� க��ைர உ��ெப�ற�.
மாநா���ேபா� பலரா�� பாரா�ட�ெப�ற�!

�வஞான ��வ�, மைறமைலய�களா� ேபா�ற சா�ேறா�க�பா�
அள�ற�த ம����, ம�யாைத�� உைடயவ� உைரேவ�த�. எ���
அவ�க�ைடய உைர�� தவ� எ�� தம��� ெத��தா� நய�பட ம��ப�
உய� ப�பா��.

�வஞானேபாத� ���ைர��, ஓ�ட���, �வஞான ��வ�, ‘மா� எ�ப�
வடெசா� ���’ எ�பா�. இதைன உைரேவ�த� ம���� �ற� வ�மா�:

“மஹா�’ எ��� வடெசா�, ‘மா�’ என� ���த� எ�பா�. ‘வடெசா� ���’
எ�றா�. ெப�ைம�ண���� ‘மா’ எ��� த���ெசா�’ ‘னகர’ ��
ெப��� ‘ெப�ேயா�’ என வ�த வைக�ைன இ��ைரகார�(��வ�)
மற��ேபா� இ�வா� ����றா�!”

‘�வஞானேபாத�’ அ��ய ெம�க�டா�� த�ைதயா� அ��த�கள�பாள�
எ�ப� ��ன�� ����ட�ப���ள�. இவைர� ����� �றவ�த
மைறமைலய�களா�,

“��ெவ�ெண� ந���� அ�நா�� சைடய�ப வ�ள� எ�பா�
வா��தாராத�� �ற��ைடய அவ�ைடய மகைளேய ந� அ��த�
கள�பாள� மண�� ெகா�டா�!”

எ�பா�.இதைன உைரேவ�த�,

“��ெவ�ெண� ந���� சைடய�ப� வா��த கால�, ெம�க�டா�
கால����� ெப��� ��ப�டதாக��, அ�க� ���� ெபா��� வதாக
இ�ைல!”



(�வஞான ேபாத� ���ைர-����ைர)

எ�� நயமாக ம����றா�!

‘ப��மா� எ��� ெப�ைம’, ‘அட�க� அமர�� உ����’ எ�பன
வ��வ� வா�ெமா�க� உைரேவ�த�ட�, ப��� உ��;
அட�க�ைடைம�� உ��.

������ ைசவ��தா�த சைப, �க�க� பைழைம வா��த�. ெத�
த��நா��� த�ைழ�� ைசவ�ைத�� பர��வ�� ெப�ைம ெப�ற�.
அத� 65ஆ� ஆ�� �ைற� �ழா���� தைலைம ேய�றேபா�, தம�
���ைர��,

“யா� த�ழ��� ைசவ�ண��� ெப�ற நா��த� இ� ைசவ ��தா�த
சைப�� �க��� கைள��, இத� ஆ�� �ழா�க�� தைலைம தா���
�ற���த சா�ேறா�க�� சா��கைள��, இத� உ���ன�க�� த�ழ��
ைசவ ெம�� ���ைடைமகைள�� �ைன�� ேபாெத�லா� ேந��
ப��ைற க�ட����ள எ� ெந�ச� இ�தைலைம� ப�வ�த ேபா�
ஏ�ற�� அ��தேல ெச�த�. ெப��ப� எ�தவ�� ேபா�� அத�
ெப�ைம, ��ேன ேதா���. அ�, கா�பவ� உ�ள��� அ�ச� ேதா���.
அஃ� இய��. அ��வ� அ�சாைம ேபைதைம. ���க� ெசா���ட��
அ�ச�ேதா� இ�ப�ைய ேம�ெகா����ேற�!”

எ�� அட�க��ட�� ப��ட�� ��யவேர எ���, ஏற�தாழ ��கா�
ம�ேநர����� �ைறயாம� ேப�ைர யா����ளா�.

அைன���� ேமலாக, ஆ��த சமய� ப��ைடயவ� உைரேவ�த� எ�பைத
அவ�ைடய ��க� பைறசா���. ெப��பாலான �� ���ைர �ல�
இவ�� இைற�ப�ைற உணரலா�.

“…அ��, ெசய� வைகக�� ஒ�ெபா�ளாகாத எ�யனா�ய எ�ைன,
இ�ெப�� ப��� ஈ�ப���, இய�� ெதா��ைன� ��த��
வா��ப���, என� எ�ண��� எ��� அகலா� �ல�� அ�கய�க��
த�ேனா�� அம��த ஆலவா� அ�ண�� ��வ�கைள மனெமா�
ெம�களா� பர���ேற�!”

(�வ. ���ைர-����ைர)

எ�� ��வ� எ�ண�த��.

உைரேவ�த�, க� ���தனமான பழ�கவழ�க�க�� ஒ�ேபா��
ஆ�ப�ட��ைல. ைசவெந��� ஆ��� ேதா��தவேர ெய���
அதைன�� அ��ய� க�ெகா�ேட ஆரா���, உ�ைம



ெவ��ப���யவ�. இ�தைகய உ�ள� ெகா�டவரா�ல��யைமயா�,
த�ைத ெப�யா�ட�� ஈ�பா� ெகா�ள இவரா� ���த�.

‘இன எ������ பா�ப��வ�� த��ன ��வ�’ எ��
ெப�யாைர������� உைரேவ�த�, ேபா��� ப����தேபா�,
ெப�யா�� பட� ஒ��ைன வா��� க�ணா�� ச�ட���� �வ��
மா�����தா�. அ������� மா�த� ெப��� ேபா�� ேபா�,
அ�பட� தவ� உைட�� �ட� �டாேத எ�ற உய� ேநா�க�தா�, அ����
ேசாடா�கைட ைவ����த மா��க� எ�பவ�ட� ஒ�பைட��� ெச�றா�.

அைன���� ேமலாக ‘ஒ��க� உ���� ஓ�ப�ப��’ எ�� �ற�
ெந��ப� வா��� கா��ய ந�ெலா��க �ல� இவ� எ�ப��
����ட�த��.

உைரேவ�த�பா� இ�தைகய உய� ப��க� ��ெகா����தைமயா�தா�,
தா� வா��த கால��ேலேய, ப�ட�கைள��, பாரா���கைள�� ெபற
���த�.

உைரேவ�த�, ப�ேவ� த�� அைம���க�, ஆ�ன�க� �தலானவ���
உ���னராக அ�ல� தைலவராக இ��� த��� ெதா����� ைசவ�
ெதா����� ஆ�கம��த �ற��ன�. த�ைமயா�ன� �லவ�; த�ழக�
�லவ� �� உ���ன�. ம�ைர� ��வ��வ� கழக�, த�� எ��தாள�
ம�ற�, இவ��� ெபா��பான பத�க� வ��தவ�. இவ�ட� ப��ற
மாணவ�க�� பல� உய� பத�க�� உ�ளன�. �க�ெப�ற க�ஞ�க��
உ��.

உைரேவ�த���, இய�பாகேவ ஊ��ெபயரா� ‘ஔைவ’ எ�� ெபய�
அைம�த�. ஔைவயாராக ந���� �க� ெப�ற ந�க� �.ேக.ச��க�,
‘ஔைவ ச��க�’ என� ெபய�ெப�ற� நாட��த உ�ைம. உைரேவ�த�,
க�ைத பா�வ��� வ�லவேர! அ�வ�ேபா� அ�ய க�ைத பல
யா���ளா�. ஆ��� இவர� உ�ள�, உைரநைட எ��வ�ேல- ஆரா���
ெச�வ�ேலதா� ���த ஈ�பா� ெகா����த�! ‘ஔைவயா�’ எ���
�லவைர� ேபா� உைரேவ�த�� த����லைம நல� �ற�க�
ெப����தைமயா�, ‘ஔைவ �ைரசா���ைள’ எ�� பல�� ேபா�ற�
தைல�ப�டன�. இ� ���� அவ�� மாணவ�� ந�ல க�ஞ�மான �.
இராேச��ர� (�ரா) பா�ய க�ைத அ��தமான�:

                  
                  

                       “அ�ய�தா� இ���ைல இ��� ��தா�
                              அடடாேவா ஈெத�ன ��ைத! இ�ேக

                         ��யெதா� ஆ�ஔைவ’ என� ய�பா�!
                               ���பா�; ம�����ேல �த�பா�; ம�ேறா�



                         அ�ம�ர� க�ெந��� க�ெகா ண��ேத
                               அ����க� ேம��ைன� காத����

                         ��ைம��� தைட���பா�; நம� க��
                                ெமா�வள��க� ப�லா�� கா�� ��பா�!”

                                

க�பைன நய� ெச��த �க�� பா�� இ�!

�ர��� க�ஞ� பார�தாச�ட��� ெப�ம���� ெகா�டவ� உைரேவ�த�.
அதனா� க�ஞ� எ��ய ‘ச��� ப�வத��� சார�’ எ��
���கா��ய��� �ற��ைன ஆரா���, பாேவ�தைர� பாரா���
‘பார�தாச� மல��’ க��ைர எ����ளா�. அ�வாேற �ர��� க�ஞ��,
உைரேவ�த�பா� அளவ�ற ம���� ெகா����தா�. ஒ� �ைற
நாக�ேகா���, ‘�லவ� ��’ �����த�. பார�தாச�, த� ந�பேரா�
உைரயா�� ெகா����தா�. அ�ப�கமாக உைரேவ�த� வர� க�ட க�ஞ�,
த� ந�ப�க�ட��, ‘த�� மண� ���றேத…ஓ!….. ஔைவ �ைரசா�
��ைளயவ�க� வ��றா�கேளா?’ என நைக�� உவைக�� கல��
பாரா��னா�!

“ப���த� ப�கைல�சாைலவைரபா�ெக��� ெகா��த� ெச���
ெகாைட மைழ-ெவ�ள�ேத� பாயாத ஊ��ேடா! உ�டா உைரேவ�ைத
வாயார வா��தாத வா�!”

எ��. வாயார வா�����றா� �ர��� க�ஞ�!

�த�ஞ� �ைனவ� வ.�ப.மா��கனா�,

“கட�� ப���, ைசவ�ெத���, ெபா� ேநா��� ெபா��த ந�
உைரேவ�த�, ��ைம மற����� இைளய ��ெப�� இராம��க
வ�ளலா�� ��வ��பா ��ைம��� ேப�ைர க�ட ெப��ெச�வ�-
த��� ேபைழ��� தா�ெகாணா�-

ெச�வமா��. ��ைர-�ற�ைர- ெபா��ைர என ��வர�பா��
த���கைரைய� ���தா��ய உைர ேவ�த� ஔைவ �ைரசா�
ெந���க� எ��� �ல�வதாக!”

எ�� ேபா��� �க���றா�!

“ெச�ற ��றா��� த�� உைரநைட வள������ �ைண���தவ� ஔைவ
�ைரசா� அவ�க�. த� கால�� ம�க�ட� த�� �ற�ேதா�க உைழ�தவ�”

எ�� ��னா� �ைணேவ�த� ைச.ேவ.���பா� பாரா����றா�.



        “ஆ��ய� ப�யாேல இைளய ெர�லா�
             அ�ேவா�� ஆ�றெலா�� வாழ ைவ�தா�!

         ேப���ற �றனாேல த�ழ� ெந���
             �ற��ெமா� த��ட��� அம��� ெகா�டா�!

         ேநச��� உள�தாேல எ�த� ேபா��
             �லம� �ட�றாைன� ெதா�� ��தா�!

         வாச�� ந�ற�ேழ உ�ரா� எ��
             மாச�யா� ெபா�ேனேபா� வா��� ��தா�!”

             

எ�ப� ��ம� ெசள�தரா ைகலாச��� �க�� க�ைத.

               “எ���ெனா� ேப�சா�� இ�யத��
                     �வெந�ெய� �ர��� எ���

                �ழ��வ�� நாவலேன! ������
                     த���� ����த �ர!”

                     

என ந.ரா. ��கேவ��,

“வா�� த���ழ�க� வா��� த��ய�க� பா�� ���ேபா��
ைப�த�ேழ-ேநா�� ப����� ப�ட��� ப�பா� ப�ெச��

எ��த�ைர சா��க� ஏ��!”

என� க�ஞ� �.நா அ�ெவா���,

                               “உைர�� பா��� உைடயவரா�
                                      உ�ள� த��� ஆ��ெச��

                                உைர��ேவ�த� �க�பா�
                                      உ�ள� �வைக ெகா�ேவாேம!”

                                      

எ�� மகா���வா� ம.அ��த��கனா��,

                             “ச�க�� கட�� ேதா��ெத� ெகா�ட�
                                   ைசவ�� தா�த��� �லக�;

                              ம�கல� த���தா� இதய�ைத மல����
                                   வா��ட�, வ�ளலா� ���

                             இ��த� ேத�� அ��ைற� ���
                                   இமய�ைத� �லைமயா� தா����

                             ��கமா� ஔைவ ந� �ைரசா��



                                   ேதா�ற�…!”
                                   

எ�� ேபரா��ய� ந.���ெர��யா��, உைரேவ�த�� �க� பா�வ�!

��தா�த ைசவ�ைத உைரயா��, க��ைரயா�� க�டைம�த
ெபா��களா�� பர��� அ�ைம ேநா�� உைரேவ�த���� ������
ைசவ ��தா�த சைபயா�, “��தா�த கலா��” (��தா�த� கைல��ட�)
எ��� சமய� ப�டம���� பாரா��ன�.

ம�ைர மாநக��, 1941 ஆ� ஆ��� ��வ�ப�ட ‘ம�ைர� ��வ��வ�
கழக�’ த����� �ற�பாக� ெதா�� ெச�� வ�வ�. ஆ��ேதா�� த�க
த��� �லவ�கைள� பாரா�� �கமாக� ப�ட� வழ��� �ற����
வ�வ�. அ�வைக��, ச.சா�ப�வனா�, ெசயலராக இ��த ேபா�,
உைரேவ�த�, �ல ஆ��க� ெதாட���,வார�ேதா�� ‘ைசவ��தா�த�
ெசா�ெபா��’ �க��� வ�தா�; எ�த �த� ைக�மா�� க�தாம� இதைன
ஆ�� வ�தா�. ���� கண�காேனா�, ைசவ��தா�த�ைத� ���� ெகா�ள
இவர� ெசா�ெபா�� ெப�� பய� �ைள��த�. அேத ேவைள��
இவர� அ�பதா� ஆ�� �ைறெவ��ய�. இ� ‘ம��ழா’ ைவ�
�ற�பாக� ெகா�டாட ����ய கழக�, 1964ஆ� ஆ�� சனவ� 14,15,16
ஆ�ய நா�க�� �க��த ‘த��� ���ழா’ேவா� ‘ம��ழா’ைவ��
இைண��� ெகா�ட�.

இ��ழாைவ �����, இவ�� ெதா��க� ����� ‘��ட��ைக’
ஒ�� ெசயலரா� தயா��க�ப��� பல���� வழ�க�ப�ட�.

“ெச�த��� �ற��, ப��� ப�����, ஆரா��� யா�ற��,
உைரகா�� உர��, மாணவ��� �ள�க� க����� வ�ைம��,
�வெந�� ேத�����, ��ய��� ��ண���, �ர���� ெசா���
ெந������, உல�ய� உண���, ஆ��ல ெமா�ய��� ஆ�ய இைவ
ஒ��ேக அைமய� ெப�ற ேபரா��ய�; ேதாலா நா�� ேமேலா�; �ல��ைற
���ய �லவ�!”

எ�பன ேபா�ற பாரா��ைரக� அ�வ��ைக�� இட� ெப����தன.

ம��ழா நாளா�ய 16-1-1964 அ��, மாைல ேபரா��ய�, ��ைர
��ட�ப�ட ‘சார��’ வ����, ம�ைர �னா�� ���ேகா�� அ�ம�
ச�������� நா�� ���ைர வ�யாக, நாத�ர இ��ைச�ட�,
ஊ�வலமாக� கழகம�ற���� அைழ�� வர�ெப�றா�.

கழக� �ரவல� �.பழ�ய�பனா� ‘வரேவ��ைர’ �க��த, ெசயல�,
ச.சா�ப�வனா�, ‘வா���ைர’ ப��� வழ�க� கழக� ெப�ைமத� தைலவ�
த�ழேவ� �.�. இராசனா�, ேபரா��ய���� ‘ெபா�னாைட’ ேபா����



�ற���தன�. ‘கைலய�ைன’ இராதா �யாகராசனா�, த� ஆ��ய�
ெப��தைக�� உய� ப��கைள� பலபட� பாரா�� ‘உைரேவ�த�’ எ��
ப�ட� ெபா��க�ப�ட த�க� பத�க� ஒ��ைன அ��தன�. அ�ேபா�,
�����த ம�க� அைனவ��, ‘உைரேவ�த� வா�க!’ என வா��ெதா�
�ழ��ன�. உைரேவ�த�� இ����� ேதாழ� ேபரா��ய� க.ெவ�ைள
வாரணனா��, ெபா�ய� �. மணவாளனா��, உைரேவ�தைர� பாரா���
�ற��ைரயா��ன�. இ����, உைரேவ�த� தம�� அ��த இ��ற�����
தம�ேக உ�ய ெச�த�� நைட�� ந�� ெத���தா�.

இ� ‘உைரேவ�த�’ எ�� ஒ��ய�வ�ற ப�டேம, இவ��� இ��வைர
��� �ல�வதா���!

ம�ைர� காமராச� ப�கைல�கழக���, �த�ஞ� வ.�ப.மா��கனா�
�ைணேவ�தராக இ��தேபா�, 29-3-1980 அ�� நட�த �ற�� �க�����,
த�ழக ஆ�ந� ேமத�. �ர�தா� �.ப�வா�, உைரேவ�த���� ‘த���
ேபரைவ� ெச�ம�’ எ�� ப�ட�ைத� ெபா�னாைட ேபா���� ெபா���
அ���� பாரா��னா�. �ைணேவ�த� மா��கனா�, உைரேவ�த� �����
‘த���ைர’ ப��த��தா�.

த�� எ��தாள� ச�க��� சா���, ‘த���ெதா�� ெச�த ெப�யா�’ எ�ற
வைக��, உைரேவ�த���� ‘ேகடய�’ ப�சாக வழ�க�ப�ட�. அ�ேபா�
அதைன� ெப�த�காக ேமைட��� தள��த �ைல�� வ�தவ�, “த���
ெதா�டா��ய என�� ��க� ‘வா�’ அ�லவா த����க ேவ���!
எவ�ட���� எ�ைன� கா��� ெகா�ள� ேகடய� த�������க�!” எ��
நைக��ைவ பட� ேப�னா�.

1981 ஆ� ஆ�� ம�ைர�� ‘ஐ�தா� உலக� த��மாநா�’ நட�தேபா�
உைரேவ�த��� இ��ய� �ரதம� ெப�ைமசா� ��ம�. இ��ரா கா��
அ�ைமயா� வ�யாக� த�ழக �தலைம�ச� மா���� எ�.�.ஆ�.
ப�தா�ர �பா� ெபா��� வழ��� �ற���தா�!

மா.�. ச�ப�த�, தா� எ��ய ‘�ற�த ேப�சாள�க�’ எ�ற ���,
த���ெத�ற� ��.�.க., நாவல� பார�யா�, த�ைத ெப�யா�, ��த���
காவல� �.ஆ. ெப. ��வநாத�, ேபர�ஞ� அ�ணா, �ல��� ெச�வ�
ம.ெபா.�வஞான�, ப. �வான�த� �த�ேயாைர� ������ �ற���
ேப�சாள� ப��ம�� ப��ய��, ெச�த�� நல� �ல�க� ேப�� �ற�த
ேப�சாள�களாக� ‘ெசா��� ெச�வ�’ ரா. �. ேச�� ��ைளைய��,
உைரேவ�தைர�� �������ளா� எ�ப�� இ��� ��ட�த��.

இ�வா� உய�ப��க� ஒ��ேக ெகா�ட ‘உைரேவ�த�பா� �ைற ஏ��
இ�ைலயா?’ எ�� �ல� ேக�க� ���. ஆ�! ஒேர ஒ� �ைற. அ�, ‘மற�’
எ��� �ைற. இளைம� கால�ேத க�ற ��க��ைத�� மறவாம�,
��ைம� கால��� மறவாம� எ���ைர��� ஆ�ற�



உைடயவரா���தா��, த��ட� உ�ள க�ணா�ைய��, ‘ெபா�
ட��’ைய�� எ�காவ� ஓ�ட��� ைவ�����, ‘எ�ேக க�ணா�?’
‘எ�ேக’, ‘ெபா� ட��’ எ�� ��ட ேநர� ேத�, ஒ� வைகயாக�
க�ெட��ப� ெப� வழ�கமா���ட�!

த� ���� ெபா�ளாதார �ைல ����� ����தேத இ�ைல. �� பல
எ��யவேரயா���, அதனாெல�லா� ெபா�� வ�வா� ெபற இயலாத
கால�! அ��ைல��� த� �ழ�ைதகைள, ஓரள� ெபா��
ச�பா���மள���� க�� வா����� உ��ைண �����ளா�.
அ�வளேவ!

‘உைர� ப�க�� �கர� - ��வ��பா உைர!’ எ�� ெசா��மள����
ப������ ெகா�ேட 5818 பாட�க��� உைர க�டவ� உைரேவ�த�.
எ�ப� இவரா� இ��ைண� ப�க�க�� உைர எ�த ���த� எ�ேற
பல�� �ய�� ேபா��வ�. அ��ெச�வ� நா. மகா��கனா�� ப�ேவ�
வைகயான உத�க�, உைரேவ�த��� ஆ�க�� ஊ�க�� அ��தன எ��
�ைகயாகா�!

அ�ைன� த���காக��, ஆ�ற ைசவ���காக��, தம�� �ைன�
ேதா��ய நா� �த�, வா�நா�� இ��வைர��� பா�ப�ட த���
சா�ேறாரா� ‘உைரேவ�த�’, தம� 79ஆ� அகைவ��, 3.4.1981ஆ� நாள��,
ம�ைர���ள தம� இ�ல���, ‘�வ�ேப�’ எ��னா�. ம�ைர நக�
இ�கா��� இவ�த� �தஉட� ‘சமா�’�� ைவ�க�ப��, அ��ட���
க�ெவ��� ெபா��க�ப���ள�.

“க�றவ�தா� க���� கட���க� சா���த��
உ�றகட� ��� ஒ��தேத!-ெப�ற�ல�
எ��� ஒ�ெச� �ற�த�ைர சா�ெய��
ெபா�� த����ட�� ேபா�!”

எ�� ��மா� ேபா�, க�றவ�க� க�����த, ம�ற�க� மன� வ��த,
மாணவ�க� உள� ெவ��ப, ந�ப�க� ந�வைடய - இ�ஙன�
ப��ற�தா�� �ய��கட�� ஆழ, உைரேவ�த�, ெபா�றா� �கைழ
இ��ல�� ���� த� ெபா��ட� ��தா�!

உைரேவ�த�� ��றா�� �ைனைவ� ேபா��� �ழா ஒ��,
‘அ�ணாமைல� ெச��யா� �ைன� அற�க�டைள’�� சா���, 25.9.2003
அ��, ெச�ைன�� ‘அ��ெச�வ�’ நா. மகா��க� தைலைம��, �க�
�ற��ற �க��த�. ப�கைல�கழக�க�� �ைணேவ�த�க� உ���ட
அ�ஞ� பல�, உைரேவ�த���� �க� மாைல ���ன�!

காைர�கா� அ�ைமயா�, இைறவ�ட�,



                  “இறவாத இ�பஅ�� ேவ����� ேவ����றா�
                   �றவாைம ேவ���!”
                   

எ�� ேவ��ய� ேபா��, உைரேவ�த�� இைறவ�ட� அ�வாேற
ேவ�����பா�. ஆ�! இவ� ெச�த - ப��லா� �ய த���ெதா���
�வ�ெதா��� அ��ைல�ேக ஆ�������. உைரேவ�த�� ���க�,
வளைம ��றாத க���த�� ேபால ெந�� ���� எ�ப� ஒ�தைல!

                 “ஔைவ �ைரசா� ஆ�ற ெப���லவ�
                 க�ைவ ������� க��� த��வள��தா�!
                 இ�நா�� யா�காேணா�; ஈ��லா ேவ�த�வ�!
                 எ��� �கேழ இவ���!”
                 

வா�க உைரேவ�த�!



உைர ேவ�த� ஔைவ �.�ைரசா� ��ைள

எ��ய ��க�

ஊ��ெபய� - வரலா�றாரா��� (அ�சாக��ைல)

ஐ����� உைர

ஔைவ� த��

�ல�ப�கார ஆரா���

�ல�ப�கார� ���க�

�வஞானேபாத� ெச�ெபா��
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�வக ��தாம� ஆரா���

�வக��தாம�� ���க�

�ளாம�

ைசவ இல��ய வரலா�

ஞானா��த �ல�� பைழய உைர��

த��� தாமைர

த��நாவல� ச�ைத �ல�� உைர��

��மா�ேப��� ���ப�க உைர

��வ��பா �ல�� உைர�� (9 ெதா��க�)

��ேவா��� ேதவார� ���ப�க�ைர

ெத�வ� �லவ� ��வ��வ�



ந�தா �ள��

ந��ைண உைர

ப����ப�� உைர

ப�ைடநாைள� ேசரம�ன� வரலா�

பரண�

��ெந�� த�� இல�கண� (2 ப��க�)

�றநா�� �ல�� உைர�� (2 ப��க�)

ெப��தைக� ெப���

ம�ேமகைல ஆரா���

ம�ேமகைல� ���க�

ம�ைர� �மரனா�

ம�த �லாச� (ெமா�ெபய���)

ம�� ���யா� நாடக� (அ�சாக��ைல)

யேசாதர கா�ய� �ல�� உைர��

வரலா��� க��ைரக� (வரலா��� கா��க�)

Introduction to the Study of Thiruvalluvar

அ��� ெவ�வ�த க��ைரக�

ஆ��கா�

ஊ��ைன

�வ�ராண�

ஞானச�ப�த� வழ��ய ஞான�ைர



������ ைசவ��தா�த சைப� தைலைம� ேப�ைர

ஔைவ �. �ைரசா���ைள ப��ய ��ன��� ெவ���க�

அ�ெவா�, �.நா., ஔைவ �ைரசா���ைள வா��ைக� ����
இராகவ�, ேகாமா� ம.�. ஆ��ய� ெப��தைக ஔைவ �ைரசா�
��, �.�., (ெதா.ஆ.) உைரேவ�த��� ஒ� ��றா��
�வம�, �. 20ஆ� ��றா��� த��� �றனா�வாள� ஔைவ �.
�ைரசா� (க��தர�க� க��ைர)

உைரேவ�த� ஔைவ �. �ைரசா���ைள (1902-1981): ேபரா��ய�
ெப��தைக. ச�க� ெதாைக�� பலவ���� உைரநய� க�ட உரேவா�:
ைசவ��தா�த ��தக�; ெசா�ெபா�� நய� உைர�த சா�ேறா�; ேப�சா��
எ��தா�� �ற�உ�ள� கவ��தவ�; த�ழ� வரலா�ைற� தக�ட�
உைர�தவ�; ஊ�க�� உ�ைம� ெபய�கைள� க�ட��தவ�; ஏ�
ப��ப��� க�ெவ�� ஆரா�வ��� வ�லவ�; த� ெசா�த �ய��யா��
க�� உைழ�பா�� உலக� ேபா�ற வா��தவ�; மாணவ�க�� உ�ள�
ெகா�ைள ெகா�டவ�; தா� வா��த கால��ேலேய ேப�� �க��
ெப�றவ�. ஔைவ �.�ைரசா� ��ைள, ப�ேவ� ப�ட�க�
ெப�றவேரயா��� ‘உைரேவ�த�’ எ�பேத இ��வைர �ைல���ள�.
இ�த� ப�ட�ைத வழ��ய�, ம�ைர� ��வ��வ� கழக�.

இ��லா��ய� ச. சா�ப�வனா�, உைரேவ�தேரா� ெந��கமாக� ெதாட��
ெகா�டவ�; ம�ைர� ��வ��வ� கழக� ெசயலராக இ��தெப�ைம
சா�ப�வனா��� உ��. இவ� எ��ய ��க�-75, க��ைரக�, க�ைதக�
பல, “ெச�த��� ெச�வ�, த�ழாகர�, அ��த�� மாம�, ����ற�
ெச�ம�” என� ப�ேவ� ப�ட�க��, த�ழக அர�� ‘ந�லா��ய�’
���� ெப�றவ�; ��க���, மேல�யா, ெமா��ய�, இல�ைக �தலான
நா�க��� ெச�� உலகளா�ய மாநா�க�� தைலைம தா���� ஆ���
க��ைரக� வழ�����ளவ�. வட அெம��க� த���ச�க� ேபரைவ��
�க உய��த ‘மா��ைம� ப��’� ெப�றவ�; ‘த�� மா�த�’ எ�ற
உலகளா�ய இல��ய� ��க� இத�� ஆ��ய�. ம�ைர நக��
�ற�தெதா� �லக�ைத�� உ�வா��யவ�.

Uraivendar Avvai Su. Duraisamipillai (Tamil) Rs. 25 ISBN-81-260-2366-X

சா���ய அகாெத�
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����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய
பல க��க� த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets
ேபா�றைவ இவ��� ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய க��க��
ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா� வைர �ைற���ளன. எனேவ
ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.

ஆ��ல����ள ����தக�க�:

ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க�
ெப���றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க��
இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள� ெகா�� நா�
ப����டலா�.

த����ள ����தக�க�:

த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக
�ைட�க�ெப�வ��ைல. ProjectMadurai.com எ�� �� த���
����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத ேசைவ��
ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க�
அைன��� PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய
��தக�க�.

ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.

ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?

அேமசா� ���� க���� த�� ஆதர� த�த �ற�, த�� ����க�
அ�ேக ��பைன��� �ைட���றன. ஆனா� அவ�ைற நா� ப��ற�க
இயலா�. ேவ� யா���� ப�ர இயலா�.

ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய
�க��கைள� ப��ய �வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�.
அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா, அர�ய�,
�ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ�
தைல��க�� �� அைம��றன.



நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள
உ�வா�க உ�ேளா�.

அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ��
உ�ம��� �� ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த�
��தக�ைத எ��ய �ல ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக�
பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த ����தக�கைள யா�
ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.

எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த��
����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.

த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா�� ப��கைள
எ��கலாமா?

�டா�.

ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள�
ெப������. ஒ� வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா�
ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�” எ�� ��������தா� ம��ேம
அதைன நா� பய�ப��த ����.

அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள
ம��ேம நா� பய�ப��த ����.

அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ����
ப���கைள ந�மா� பய�ப��த ��யா�.

ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள��� வைல�ப��கைள�
ெகா������ ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative Commons”
உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா� நா� நம� ேவ��ேகாைள�
ெத���கலா�. ேம�� அவர� பைட��க� அைன��� அவ�ைடய
ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா� அ��க
ேவ���.

ெபா�வாக ����� ப��கைள  உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க� 
�ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா�
அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச ����தக�களாக வழ��வத��
 நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க�
ெப��பா�ைமயான ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய
��தக�க� ப��பத��� �ைட���



வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய
பைட��கைள ேத�� க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க�
வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண� ஆ��ய�க�� �த�ய
வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக
உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட
��தக�கைள “����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற
வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய�� ெச��ேறா�.

FREETAMILEBOOKS.COM

இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க�
காண�ப��.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT

இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா�� ����தக�கைள
இலவசமாக� ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.

அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா���
ேவ��மானா�� இலவசமாக வழ�கலா�.

இ�� ��க� ப�க��க �������களா? 

��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������
வைல�ப��க����� ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOffice/MS Office ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ�
எ�ய ����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.

அ�வள�தா�!

ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:

1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள
“Creative Commons” உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச�
அ���த�

2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க�� உ�ைமகைள��
தர�ைத�� ப�ேசா��த�

3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான
����தக�கைள நம� வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�



���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ���
��ன�ச� அ��ப��. 

இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?

யா���ைல.

இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ�
வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய
����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற இலவசமாக பயன�க���
வழ��வ�ேம ஆ��.

ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader
ஏ���ெகா��� வ�வைம��� அைம��.

இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன
லாப�?

ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக��
ெபற�ேபாவ��ைல. ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ�
ப�ைவ��  எ���தர�ேபாவ��ைல.

ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா� நா�
����தகமாக ெவ��ட�ேபா�ேறா�.

அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன���
இலவசமாகேவ �ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக�
ெதா��� ebook reader ேபா�ற க��க�� ப���� �த��� மா��� த��
ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.

த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற
க��கைள நா�� ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல
வா��பாக அைம��.

நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?

உ�ள�.

��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன
அ�ம����றன.

1. http://www.vinavu.com

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com
http://www.vinavu.com/


2. http://www.badriseshadri.in 

3. http://maattru.com 

4. http://www.kaniyam.com 

5. http://blog.ravidreams.net 

எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� CREATIVE COMMONS உ�ம��� �� அவர�
பைட��கைள ெவ���மா� ��வ�?

இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.

�வ�க�

உ�கள� வைல�தள� அ�ைம (வைலதள��� ெபய�).

த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ�
ைக����� க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.

இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ�� வைலதள���,
ப�ேவ� த�� ����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� ��
ேசக��பத�கான ஒ� ��ய ��ட��� ஈ�ப���ேளா�. 

இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான
Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS ேபா�றவ���
ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க� support ெச���
odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க� அைம��.

இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள ெபற
�����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க� உலகள�� இ����
வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.

எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள  �ர�ெய��பத���
அவ�ைற ����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய
ேவ���ேறா�.

இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக
உ�க�� ெபய�� ம��� உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��.
ேம�� இைவ “Creative Commons” உ�ம��� �� ம���தா�
ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.

http://creativecommons.org/licenses/ 

http://www.badriseshadri.in/
http://maattru.com/
http://www.kaniyam.com/
http://blog.ravidreams.net/
http://www.freetamilebooks.com/
http://creativecommons.org/licenses/


��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.

e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM 
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks 

G plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948 

 

ந��.

���

ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த அைன��
எ��தாள�க���� அ��� அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.

���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ அவ�க�ைடய
வைலதள��� பய�ப��த� ெசா���க�.

கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ��� அ��������
��ன�சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM எ�� �கவ���
அ��� ைவ��க�. 

ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச���
எ�ன ெச�வ�?

அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட
ேவ���.

ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக� தயா����
எ�ண��ட இ����. ஆகேவ அவ�கைள நா� ���� ����
ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.

அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள ேநா��
நம� �ய��ைய� ெதாடர ேவ���.

 

����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?

ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண���
ப��க� காண�ப��. அைவ வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல�
வைக�ப��த� படாமேலா இ����. 

https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948


நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான தைல�����
வைக�ப��� ����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா�
வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள ப��-I ப��-II எ��� �ட
த��த�ேய ����� ெகா��கலா�. 

த���க ேவ��யைவக� யாைவ?

இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான
ப��க� த���க�பட ேவ���. 

எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?

��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�. 

EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM  

Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks  

Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948  

இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?

�� – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/ 

 

SUPPORTED BY

க�ய� அற�க�டைள http://kaniyam.com/foundation  

 

https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
http://kaniyam.com/foundation


க�ய� அற�க�டைள

 

ெதாைல ேநா�� – Vision

த�� ெமா� ம��� இன����க� சா��த ெம��க�வள�க�, க��க�
ம��� அ���ெதா��க�, அைனவ����  க�ட�ற அ��க���
�ைட��� �ழ�

ப� இல��  – Mission

அ��ய� ம��� ச�க� ெபா�ளாதார வள����� ஒ�ப, த�� ெமா���
பய�பா� வள�வைத உ���ப���வ��, அைன�� அ��� ெதா��க��,
வள�க�� க�ட�ற அ��க��� அைனவ���� �ைட�க�ெச�த��.

 

த�ேபாைதய ெசய�க�

க�ய� ���த� – http://kaniyam.com

��ேய��� காம�� உ�ைம�� இலவச த�� ����க� –
http://FreeTamilEbooks.com

 

க�ட�ற ெம�ெபா��க�

http://kaniyam.com/
http://freetamilebooks.com/


உைர ஒ� மா�� –  Text to Speech

எ���ண� – Optical Character Recognition

����ல���கான எ���ண�

����க� ���� க���� அ���த� – Send2Kindle

������யா��கான �� க��க�

����க� உ�வா��� க��

உைர ஒ� மா�� – இைணய ெசய�

ச�க இல��ய� – ஆ��ரா�� ெசய�

FreeTamilEbooks – ஆ��ரா�� ெசய�

FreeTamilEbooks – ஐஒஎ� ெசய�

WikisourceEbooksReportஇ��ய ெமா�க��ககான ����ல� ����க�
ப��ற�க� ப��ய�

FreeTamilEbooks.com – Download counter ����க� ப��ற�க� ப��ய�

 

அ��த ��ட�க�/ெம�ெபா��க�

 

��� �ல��� உ�ள ����கைள ப��ேநர/�� ேநர�
ப�யாள�க� �ல� �ைர�� �ைழ ����த�

�� ேநர �ரலைர ப�யம��� ப�ேவ� க�ட�ற ெம�ெபா��க�
உ�வா��த�

த�� NLP �கான ப���� ப�டைறக� நட��த�

க�ய� வாசக� வ�ட� உ�வா��த�

க�ட�ற ெம�ெபா��க�, ��ேய��� காம�� உ�ைம�� வள�கைள
உ�வா��பவ�கைள� க�ட��� ஊ����த�



க�ய� இத�� அ�க ப�க��பாள�கைள உ�வா��த�, ப���
அ��த�

���லா�க���� ஒ� இைணயதள ெசய�

எ���ண��� ஒ� இைணயதள ெசய�

த�� ஒ�ேயாைடக� உ�வா�� ெவ���த�

http://OpenStreetMap.org � உ�ள இட�, ெத�, ஊ� ெபய�கைள த�ழா�க�
ெச�த�

த��நா� ��வைத�� http://OpenStreetMap.org � வைரத�

�ழ�ைத� கைதகைள ஒ� வ��� வழ��த�

http://Ta.wiktionary.org ஐ ஒ���ப��� API �� ேதாதாக மா��த�

http://Ta.wiktionary.org �காக ஒ��ப�� ெச��� ெசய� உ�வா��த�

த�� எ���� �ைழ����� உ�வா��த�

த�� ேவ��ெசா� கா�� க�� உ�வா��த�

எ�லா http://FreeTamilEbooks.com ����கைள�� Google Play Books,
GoodReads.com � ஏ��த�

த�� த�ட�� க�க இைணய ெசய� உ�வா��த�

த�� எ�த�� ப��க�� க�ற இைணய ெசய� உ�வா��த� (
aamozish.com/Course_preface ேபால)

 

ேம�க�ட ��ட�க�, ெம�ெபா��கைள உ�வா�� ெசய�ப��த உ�க�
அைனவ�� ஆதர�� ேதைவ. உ�களா� எ�வாேற�� ப�க��க இய��
எ�� உ�க� �வர�கைள  kaniyamfoundation@gmail.com �� ��ன�ச�
அ����க�.

 

ெவ��பைட�த�ைம

http://openstreetmap.org/
http://openstreetmap.org/
http://ta.wiktionary.org/
http://ta.wiktionary.org/
http://freetamilebooks.com/
mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


க�ய� அற�க�டைள�� ெசய�க�, ��ட�க�, ெம�ெபா��க� யா��
அைனவ���� ெபா�வானதாக��, 100% ெவ��பைட�த�ைம�ட��
இ����.இ�த இைண��� ெசய�கைள��, இ�த இைண��� மாத
அ��ைக, வர� ெசல� �வர�க�ட�� காணலா�.

க�ய� அற�க�டைள�� உ�வா�க�ப�� ெம�ெபா��க� யா��
க�ட�ற ெம�ெபா��களாக �ல �ர�ட�, GNU GPL, Apache, BSD, MIT, Mozilla
ஆ�ய உ�ைமக�� ஒ�றாக ெவ��ட�ப��. உ�வா�க�ப�� �ற
வள�க�, �ைக�பட�க�, ஒ��ேகா��க�, காெணா�க�, ����க�,
க��ைரக� யா�� யாவ�� ப���, பய�ப���� வைக�� ��ேய���
காம�� உ�ைம�� இ����.



ந�ெகாைட

உ�க� ந�ெகாைடக� த���கான க�ட�ற வள�கைள உ�வா���
ெசய�கைள �ற�த வைக�� �ைர�� ெச�ய ஊ������.

��வ�� வ��� கண��� உ�க� ந�ெகாைடகைள அ���, உடேன
�வர�கைள kaniyamfoundation@gmail.com �� ��ன�ச� அ����க�. 

Kaniyam Foundation
Account Number : 606 1010 100 502 79

Union Bank Of India
West Tambaram, Chennai

IFSC – UBIN0560618
Account Type : Current Account

 

UPI ெசய�க��கான QR Code

mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


 

����: �ல UPI ெசய�க�� இ�த QR Code ேவைல ெச�யாம� ேபாகலா�.
அ�சமய� ேமேல உ�ள வ��� கண�� எ�, IFSC code ஐ பய�ப��த��.

Note: Sometimes UPI does not work properly, in that case kindly use Account number and
IFSC code for internet banking.
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